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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip'in vefat et
tiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve mer
humun hâtırasını taziz için üç dakika ayakta 
saygı duruşunda bulunuldu. 

Maliye Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde görüşüldü. 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
sabah saat 10 dan 24 e kadar aralıksız olarak 
mesai yapılması hakkındaki takrir kabul edildi. 

Ankara Mebusu Hasan Tez, Riyasetin ihtar
larına rağmen gürültü çıkardığından ve ısrarlı 
bir surette Riyasetle münakaşaya devam etti
ğinden kendisine takbih cezası verilmesi kabul 
edildi. 

Kırk Dördüncü İnikatta vukubulan hâdise
nin müsebbiplerinden bulundukları anlaşılan; 

Malatya Meibusu Ahmet Fırat ' ın üç inikat 
için Meclisten muvakkaten çıkarılması; 

Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm bir inikat 
için Meclisten muvakkaten çıkarılması; 

Kayseri Mebusu Ömer Başeğmez hakkında 
da takbih cezasının tatbiki kabul olundu. 

Maliye Vekâleti 1959 bütçesinin encümene 
verilen fasıllarından maada diğer fasılları ka
bul edildi. 

Maarif Vekâleti 1959 malî yılı bütçesinin en
cümene verilen fasıllarından maada diğer fasıl
ları kabul olundu. , 

Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp, müza
kere esnasında söz kesmek suretiyle müzakere
nin selâmetini ihlâl ettiğinden kendisine Riya
setçe iki ihtar cezası verildi. 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanunu ile 'bu kanuna elk 5595, 5986 
ve 7155 sayılı kanunlara Ibağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki 'kanun ile 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5246 sayılı Karnınla 6033 ve 6374 
sayılı kanunlara Ibağlı cetvellerde değişiklik ya-
pılmalsma dair kanun kalbul olundu. 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe kanunu 
layihasının 'birinci maddesine Ibağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin encümene verilen fa
sıllarından maada diğer fasılları kaJbul edildi, 
maddelerin müzakeresi fasılların encümenden 
gelmesine talik olundu. 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi. 
Ege Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 

Bütçe kanunları kalbul olundu. 
Nafıa Vekâleti 1959 malî yılı Bütçesi ka'bul 

edildi. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 

Bütçe kanunu lâyihalarının hirincii maddesine 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin encü
mene verilen fasıllarından maada diğ'er fasılları 
kabul edildi ve maddelerin 'müzakeresi fasılla
rın encümenden gelmesine talik olundu. 

Ordu Mebusu'Arif Hikmet Onat müzakere
ler esnasında söz kestiğinden ve gürültüye se
bebiyet verdiğinden kendisine Riyasetçe ilki 
ihtar cezası verildi. 

Grup ve encümen sözcülerinin 10 ar dakika, 
fasıllarda mebusların üçer dakika konuşmala
rına dair takrirler kabul edildi. 

Tökad Mebusu Şahap Kitapçı, müzakerenin 
selâmetini ihlâl ederek gürültüye sebebiyet ver
diğinden kendisine Riyasetçe iki ihtar cezası 
verildi. 
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Ticaret Vekâleti 1959 malî yılı Bütçesi ka

bul olundu. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1959 

malî yılı Bütçesi 'kabul edildi. 

26*. ü . 1959 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh E rozan 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

ibrahim Kirazoğhı 
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Reisvekili 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

.4 bdullah Keleşoğlu 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Mazbata 
l. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa ek kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/337) (Ruzna-
meye) 

KATİPLER 

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

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğhı 

Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Niğde mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — ttelseyi açıyorum. Zabtı sabık hak

kında söz Hasafı Tez'in, buyurun Hasan Bey. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, dünkü celsede Emin Soysay arkadaşı
mıza bir konuşmasından dolayı Muhterem Ri
yaset Divanının bir ihtar cezası vermesi üzerine 
haksız olduğunu söyledim, «Size ^le bir ihtar ce
zası veriyorum» dedi. Söz istedim kendimi mü
dafaa için söz vermedi, ısrarım üzerine ikinci 
ihtarı verdi. Tekrar kendimi müdafaa etmek 
üzere söz istedim, bu söz hakkımı da vermedi ve 
takbih cezasına geçti, ısrarım üzerine reye arz 
etti ve karar istihsal ederek takbih cezasını verdi. 

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğü ihlâl ediyorsun 

demekle bu cezayı vermek haksızlık değil midir.; 

Hepiniz müzakereleri takibediyorsunuz. C. H. P. 
yi teşkil eden mebuslara çatır çatır cezalar yağ 
dırılmaktadır. Muhalefet tarafında »oturanlara 
başka, iktidar tarafında outrnlara başka şekil
de hareket edilmektedir. Halbuki İçtüzükte böy
le bir sarahat olmadığı gibi milletvekili, Anaya
sanın kendisine sağladığı teminatlara sahiptir. 

REİS — Zabtı sabık hakkında buyurun Nü-
vit Yetkin Bey. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Riyaset, Mecliste cereyan 
eden bâzı hâdiselerin tahakkukundan sonra bâzı 
arkadaşlara bâzı disiplin cezaları tebliğ etti. 
Bunda Heyeti Umumiyenin bir kararı olmadığı 
için ciddî ve tarafsız bir tetkikin neticesi olmak 
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lâzımgelirdi. Halbuki evvelki gün burada cere
yan eden hâdiselerin, mesulleriyle ve cezaları ile 
tamamen aydınlandığına kaani değiliz. Bendeniz 
bu hâdiselerin tekevvününe Yüksek Riyasetin 
tutumu sebebolduğu kanaatindeyim. 

Adalet Vekâleti bütçesi konuşulurken sadet 
dışı konuşan arkadaşımıza Riyasetçe müsamaha 
edilmemiş olsa idi protestolar ve bu karışıklıklar 
olmazdı. 

Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiç
bir zaman böyle bir şeye tesadüf edilmemiştir. 

REİS — Zabıtlara intikal etmemiş mevzular 
hakkında lütfen beyanda bulunmayın, Nüvit Bey. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Zabıtlara 
geçmemiş olması mümkün olabilir. Fakat bunun 
tarafsız bir heyetle meydana çıkarılması müm
kündü. içtüzüğün 187 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası tatbik edilmiş olsa idi bu suretle mües
sif hâdiseler olmazdı. 

Ben Yüksek Heyetinize şunu arz etmek istiyo-
* rum; memlekette huzurun yaratılmasını vazife te
lâkki eden iktidar evvelâ bu Mecliste huzuru te
sis etmeye gayret etmelidir. Biz Mecliste iki ha
sım taraf telâkki edilir ve böyle olursak bunun 
ne Meclise ne iktidara faydası olmaz. Riyasetin 
iki tarafı da ayrı telâkki etmemesini tekrar istir
ham ederim. 

RElS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Arkadaşlar; 

Nüvit Beyin beyanlarına son dakikada yetiştim. 
Riyasete verdikleri tezkere üzerinde Riyaset ge
rekli cevabı verecektir. Bugün gazetelerde oku
dum, bu tezkerede geçen bir kelime beni huzuru
nuza çıkardı. Yazılarında hâdiseya sebebiyet ve
ren arkadaşımızın sarhoş olduğunu beyan ediyor
lar. Bu tezkere bugün aynen ve bu şekilde gaze
telerde çıkmıştır. Sarhoşluk muayyen bir tıp 
raporiyle tesbidedilmedikçe yuvarlak bir kelime
dir. Sarhoş kime denir; Büyük Millet Meclisinde 
bir mebusa hiçbir şekilde bu ifade kullanılamaz. 
Bu çok ağır ve ileri bir harekettir. Mesnetsiz ifa
deleri gayriciddî ve hissî olur. Nasıl oluyor da 
Nüvit Yetkin veya her hangi bir arkadaş, yahut 
grup olarak bu ifade kullanılıyor. Yüksek Mec
liste vazife gören bir mebus arkadaşa hürmette 
daha titiz olmaları lâzımdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupunun, bu tâbiri bir arkadaşa 
reva görmesini esefle karşılarım. Kendileri dün 
akşam hatırlarlar birçok Halk Partili mebus ar-
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i kadaşlarımızm ufak - tefek ve hattâ bir ikisinin 

ileri derecede rahatsız olduklarını görmüşlerdir. 
Hürmetkar bir ifadenin lüzum ve zaruretini tak
dirlerine bırakıyorum. Af buyursunlar dün ak
şam, hatırlarlar, Halk Partisinden bir hatibin beş 
dakikalık konuşma müddetini ve hep beraber his
settiğimiz ileri derecedeki -• dikkat buyursunlar 
rahatsızlık tâbirini kullanıyorum - rahatsızlığı do-
layısiyle beş dakikalık konuşma müddetlerini bek
lemeden bir dakika içinde sözünü kestim. Kes
mem arkadaşımızın hayrınadır, ileri derecedeki 
rahatsızlığı ile bu kürsüye gelen hatibin bir C. 
H. Partili olduğunu hatırlatırım. Başka türlü 
ifade edemem. 

Mütalâalar hep tek taraflı olarak devam edi
yor. C. H. P. li arkadaşlar, bir hatip konuşurken, 
müddet geçti, müddet geçti diye , müdahalelere 
devam ediyorlar. Ve kendi arkadaşlarını büyük 
bir sükûnet içinde ve müddet kaydını hatırlama
dan dinliyorlar. Hatiplerin kürsüde bir, iki daki
kayı geçirdikleri vâkıdır. Bu müddet hassas bir 
terazi ile tartılamaz. Hatibin cümlesinden bir 

j mânanın çıkabilmesi için muayyen hududa kadar 
| sabırla beklemek zarureti vardır. Meselâ hatibin 
î hakareti tazammun eden beyanını tesbit edebil-
i mek için cümlenin tam olarak mütalâası zaruri

dir. Bu itibarla, Riyasetin sonuna kadar bekledi
ği ve bu suretle cümlenin tamamlanması babında 
bir, iki dakikanın geçtiği doğrudur. Ve bu hal 

I her iki taraf için de mütaaddit defalar vâki ol-
| muştur. Bu itibarla iddialar yersizdir. Eğer haki

katen güzel bir müzakere dinlemek, samimî bir 
ahenk içinde çalışmak istiyorsak evvelâ samimî 
olalım, samimiyet bizi kurtaracaktır. v 

| RElS — Avni Doğan. 
I AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Muhterem arka-
J daşlarım, zaptı sabık üzerinde konuşacağım. 

Bir yıllık Devlet icraatının hem hesabını ver-
| mek, hem de gelecek yıla sâri muamelenin, millet-
! ten alman verginin sureti taksimi hakkındaki mü--
I zakerelerin cereyan tarzında uğradığımız sıkıntı 
| çok geniştir. 

Bir karar alıyoruz. Gece saat 24 e kadar çalı
şılacaktır diye. Bu karar sonradan bozuluyor, sa
baha kadar çalışılıyor. Sabaha kadar çalışılması
nın mahzuru işte meydandadır. Şu anda Meclisi 
Âlideki mebus sayısı 170 - 180 kadar ancak var, 

j yani ekseriyet yoktur. Buna rağmen celse açıl-
I mış bir haldedir. Kararların tebeddülü o kadar 

\ 
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çoktur ki, nasıl hareket edeceğimizi tâyinde zor
luk çekmekteyiz. Grup sözcülerine 20 dakika söz 
veriliyor, söyliyeceğini ona göre ayarlıyor, sonra 
10 dakikaya indiriyorsunuz. Tekrar 10 dakikayı 
20 dakikaya çıkarıyor, sonra 20 dakikayı yine 10 
dakikaya indiriyorsunuz. 

Arkadaşlar ceza tâyini meselelerinde Riyaseti 
bir tarafgirlikle itham etmiyorum, ama bâzı arka
daşlarımızda bir fikri sabit var. C. H. Partisinin 
müzakereleri müşkülâta sevketmek fikridir. (Sol
dan; öyle şey yok, sesleri) Bu kanaatinizi tashihe 
medar olur diye kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar, dikkat buyurursanız münakaşala
rın hududu, mebdei hareketi daima siz arkadaşla
rımızın saflarından gelmektedir, biz mukabele et
mekteyiz. (Soldan, asla sesleri) 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Siz yaptınız. 
Suphi^Baykam Bey yaptı. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, hatip ka
naatini söylüyor. 

AVNİ DOĞAN (Devamla.) — Ben mutlaka 
kanaatinizi değiştirdiğinize kaani değilim. Hâdi
selerin vukuunda, dikkat Duyurulacak olursa, Ma
kamı Riyaset bizlere daha keskin kararlar vermek 
imkânına sahiptir. Ve dünkü hâdiseler, Adliye 
Bütçesi üzerinde yapılan gürültüler Meclisin 
vakarı ile mütenasibolarak cereyan etmedi. Bu 
bakımdan Meclisin, millet nazarında en yüksek 
ve muhterem makam olmak haysiyetini halel
dar etmeğe müsait cereyanlar bir anda durdu
rulabilirdi. Hatip sadet dışına çıktığı zaman 
susturulabilirdi, susturulmadı. Hatibe atfedilen 
alkollü oluşu ve saire hakkında malûmatım yok. 
Bunu müdafaa edecek değilim. Ama kürsüden, 
zabıtlara geçmemiş olsa dahi hepiniz, samiin -
ki içinde kadınlar, küçük çocuklar vardı - duy
dunuz, ağza almmıyacak külürler yapıldı. Reis 
de duydu Heyeti Muhteremeniz de duydu. Bu 
itibarla hâdiseyi bu zaviyeden mütalâa ederek, 
Riyasetin sadece zabıtlara geçmemiştir, diye 
geçiştirmesi doğru olmaz. Siz kuvvetli bir ek
seriyete sahipsiniz, imkânlarınız boldur, müda
faaya müsait vaziyettedir. Ama biz taarruza 
uğradığımız zaman müsamahaya tahammülü
müz yok. Aded bakımından zayıfız, vasıta ba
kımından zayıfız, memlekete sesimizi duyurma 
bakımından zayıfız. 

Büyük Millet Meclisinde grupumuz sözcüsü
nün, Maliye Vekilinin sözünden sonra, radyoda 
verdiği beyanatı takibederek, bu beyanatını 
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i radyodan vermeye, radyoda söylemeye imkân 
j yoktur. İmkânların sizin lehinizde işlediğini 
j görüyorsunuz. Mecliste sükûn istiyorsanız, ki, 
I bizim de samimiyetle arzumuz budur, bunun 

delillerini verdik, arkadaşlar. Parti Meclisi top
landı. Umumi felâket ahengme iştirak ederek, 

j müttehaz kararını yayınlamadı. Biz burada, 
| Mecliste umumi ıstıraba iştirak ettik, bunu ifa

de ettik. Belki bâzı zevat için bunun kıymeti 
I olmıyabilir, bizim için kıymeti vardır. 
i Mağdurların aileleri ile meşgul olduk, cena

zeleri istikbale gittik, dönüşte gördük ki, bun
lara rağmen, radyoda vatan cephesine... (Sol
dan; gürültüler) 

REİS — Avni Doğan Bey, bunun zaptı sa
bıkla alâkası yoktur.. Sadet dışına çıkmamanızı 
rica ederim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Benim arka
daşlarımdan ricam şudur. Bu bütçe müzakere
lerini vakar içinde bitirmek imkânı Muhterem 
Heyetinizin elindedir. Biz suçlu mevkiinde ve 
daima müdafaa halindeyiz. Bu Meclisi küçük 
düşürücü hareketlerin bir kasdı mahsusla ya
pıldığına inanıyorsanız bu inancınız yersizdir. 
Riyasetten rica ediyorum. Bu gibi hâdiseleri 
önlemek için tek çare, kim olursa olsun, ica
bında susturulma cihetine gitmektir. Eğer son 
hâdisede müdahale yerinde olsaydı hiçbK- şey 
olmazdı. 

Sonra biz, vaktin sık sık tebeddülüne taraf
tar değiîiz. Ne yapacağımızı, ne zaman ve ne 
kadar konuşabileceğimizi katî olarak bilelim. 
Hattâ bütçelerin hangi gün ve saatte görüşüle
ceğini bile bilmekten mahrum hale geldik. Bu 
itibarla memleketin işlerini bu şekilde elbirli
ğiyle görüşmek ve halletmek yoluna gidelim. 

(Sağdan; sabık zabıt hakkında söz istiyo
ruz, sesleri) 

REİS — Efendim; zaptı sabık hakkındaki 
konuşmaların bu kadar uzamaya tahammülü 
yoktur. Binaenaleyh, zaptı sabık hakkındaki 
sözler bitmiştir. 

Riyaset her şeyden evvel şunu arz eder ki, 
bu kürsüye Reis olarak oturduktan sonra bir 
insanın tarafsız olmaması için hiçbir sebep yok
tur. Hiç bir insanın burada vicdanından ve 
Nizamnameden başka bir yolu veya hareketi 
kabul olunamaz. Çok temenni ederim ki, bütün 
arkadaşlar birer kere reis olarak bunu nefisle-

I rinde tatmış olsunlar. Bunun ötesinde konuş-
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maların, zapta geçmemiş olması hususunda da 
şuna işaret etmeye mecburum ki, Heyeti Âliye-* 
niz arasında konuşanlar olursa bunlardan bâzı
larının Riyaset tarafından duyulmamış olma
sından daha tabiî bir şey yoktur. Arkadaşların 
birbirferiyle kendi aralarındaki konuşmalarını 
aynen duymaya ve tesbite imkân olmadığını 
takdir edersiniz. Burasını bir mahkeme gibi 
telâkki ederek tahkik konusu sözlerin nereden 
geldiğini tesbit etmenin imkânı olamaz. Böyle
sine biı- tahkikatın Meclis müzakereleriyle ilgisi 
yoktur. Sadece vicdanlarımızla ve İçtüzük hü
kümleriyle mukayyet olduğumuzu bütün ar
kadaşların kabul edeceği tabiîdir. 

Bunu ifade ettikten sonra şunu da aız ede
yim, bundan evvelki İnikatta Hasan Tez arka 
daşımıza bir takbih cezası verilmiştir. Müdafaa 
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imkânı cezadan evvel kullanılamamışla, bunu 
kullanmakta arkadaşımız geç kalmıştır. Reis 
cezadan sonra söz istendiğini ifade etmiş. 

HASAN TEZ (Ankara) - Söz istedim ve
rilmedi. 

REİS — Meclisin tatil olduğu esnada olmuş. 
Tüzük muvacehesinde verilen cezaların tamamen 
tüzüğün 187 ve 188 nci maddeleri ahkâmına uy 
gun olduğunu ifade etmekle müzakerelere de
vam ediyoruz efendim. 

YAŞAR ALHAS (Urfa) — İki arkadaşımız 
davet edilmemiştir. Bunun aksini ispat edece 
ğim. 

REİS ----- İki arkadaşımız davet edilmişler 
fakat gelmemişlerdir. Sabahleyin zatı âliniz gel
mişsiniz, beyanda bulunmuşsunuz. Muamele ta
mam olmuştur. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve, Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/265) 

REİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesi ile 
birlikte yapılmıştı. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 906 631 lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 310 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

b\ 

201 

202 

Ura 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et 

662 127 

465 580 

P. 

206 

207 

209 

210 

21.1 

22i 

301 

miyenier... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... KabuJ edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS - Kabul edenler... El-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS—- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gece pratika ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf

lara 

32 000 

107 800 

500 

55 620 

84 00(1 

952 
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Lira 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

407 

408 

412 

414 

lan 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun mucibince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile
cek huzur ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ilâç ve lâboratuvar masrafları 
REÎS — Kabul edenler*... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eşya taşıma, ambalaj,... sigorta 

26 500 

50 000 

15 000 

12 200 

25 000 

50 000 

24 500 

6 500 

130 000 

1 500 

1 000 

1 000 

417 

418 

419 

421 

448 

451 

454 

501 

502 

701 

741 

752 

masrafları 
REÎS — Kabul ettenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler:.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık temizleme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhafazasına lüzum kaimıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşkil edile
cek komisyon azalarına veri
lecek ücretler, ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı ve satmalma 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 500 

8 500 

1 000 

2 000 

125 000 

2 500 

900 

5 000 

2 400 

150 000 

70 tooo 

90 000 

953 
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(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 2 216 631 lira olarak tah
min edilmiştir. 
F. Lira 

1 Resimler 1 332 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 59 168 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Umumi bütçeden yardım 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıldan devrolunacak na
kit 774 963 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 

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

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir.'Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1959 bütçe yılında da devam olu
nur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 nçu maddesine giren 
hizmetlerine ait kadrolar, bağlı, (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13. V. 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
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işaretli cetvelde gösterilenler 1959 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fa
sılları bakiyelerinden eski yıllar borçları fas
lına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapı
lacak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS • - Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve
killeri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

İV —• Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi 

3. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/266) (1) 

REÎS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesine başlı
yoruz. 

(1) 51 S. sayıh matbua zaptın sonundadtr. 
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Söz C. H. P. Meclis Grupu âdına Ahmet Sırrı 

Hocaoğlunundur. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA AHMET 

SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; senelerden beri bu kürsüden mü
nakaşası yapılan bir konuya söze başlarken biz 
de işaret etmeden geçemiyeceğiz. Bugünkü işle
yiş tarziyle Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti lü
zumsuz değil midir? Mevcudolan inhisarlar 
Umum Müdürlüğünü Sanayi veya Ticaret Ba
kanlığına, Gümrükler Umum Müdürlüğünü de 
Maliye Vekâletine bağlamak suretiyle bu vekâ
letin bütçesini tasarruf etmek kanaatimizce 
mümkündür, Demokrat Partinin gerek muhale
fet yıllarında ve gerekse iktidara geçtikten son
ra bizim bu kanaatimizi teyideder beyanları ek
sik olmamıştır. Bakınız Birinci Adnan Mende
res Hükümeti bu kürsüden okuduğu Hükümet 
programında ne diyor : (Tekel mevzuunda asıl 
söyleyeceklerimiz bir vergi olma hedefini çok
tan aşmış bulunan Devlet inhisarcılığını asgari 
hadde indirmek kararındayız. Memleket ekono
misinde bir- taraftan müstahsil, diğer taraftan 
müstehliki yakından alâkadar eden bu konula
rın işletilmesinde mücerret Devlet elinde bulun
maktan doğan ve hususi teşebbüslere yer vermi-
yen veya onlara üstün tutulan zihniyetin sona 
erdiğini şimdiden açıklıyabiliriz.) Görülüyor ki, 
azimet noktaları ayrı da olsa inhisarlar Vekâle
tinin bugünkü şekliyle lüzumsuzluğu konusun
da muhalefetle iktidar birleşmektedir. 

Vekâletin hükmi şahsiyetine taallûk eden 
noktai nazarımızı bu suretle bir kere daha be
lirttikten sonra fonksiyonları üzerindeki gö
rüşlerimizi'birer birer açıklıyabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, İnhisarlar Vekâle
tinin geçen sene de devam ettiği zam politikası, 
Hazine için büyük bir gelir kaynağı olmuştur. 
Fakat bunun Anayasaya aykırılığı da gün gibi 
açık ve ortadadır. Vekâletin Teşkilât Kanunu, 
şartların değişmesiyle husule gelmesi melhuz 
daha yüksek bir maliyet fiyatına göre inhisar 
mamullerinin fiyatlarını ayarlamayı mümkün 
kılması yanında vergi ve resimlerin artırılması
nı derpiş etmemiştir. Edemez de.. Vergi ve 
resimlerin artırılması, tadil, tenkis veya lağvı 
doğrudan doğruya Büyük Meclisin salâhiyetle
ri cümiesindendir. Meclis bu salâhiyetini iste
se de başka heyetlere ve şahıslara devredemez. 
Anayasamızın âmir hükmü budur. Hilafı, mut-
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laka Anayasaya aykırılık ifade eder. Bu sebeple
dir ki, İnhisarlar Vekâletinin resim namı altın
da yaptığı ve ifade ettiği zamlar gayrikanuni-
dir ve siyasi mesuliyeti muciptir. Devlet, Mec
lisin çıkaracağı bir kanunla vatandaştan vergi 
ve resim alır*, ama Vekiller Heyeti dayandığı 
Meclis Grupunun muvafakatiyle de olsa vergi
lere ve resimlere zam yapamaz. Bu bir Meclis 
tahkikatı konusudur. Bu sebeple Büyük Mecli
sin dikkat nazarını bu noktaya çekmekte büyük 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Yeri gelmiş iken 
şurasını da hemen açıklamak mecburiyetindeyiz 
ki, bu gayrikanuni cibayetlerle elde edilen hası
lalardan bir kısmmın müstahsıla, bir kısmının 
da vekâletin işçi ve personeline aktarıldığını ve 
bu suretle bunların olsun sıkıntı ve dertlerinin 
giderildiğini görmenin tesellisini de bulamamak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, müstahsilin duru
mu geçen senelere nazaran daha parlak değil
dir. Memlekete diğer zirai ve sınai mahsulleri
mizin çok üstünde bir dış tediye imkânı sağlı-
yan tütün ziraatini ve binnetice tütün müstah
silini senelerden beri prim payandaları ile ayak
ta tutmaya çalışıyoruz. 4 Ağustos kararlarının 
tütüne sağladığı îhraç primi 210 kuruştur. Bu
na mukabil tütün ekicilerinin tedarikine mec
bur oldukları ithal malı suni .gübre, haşaratla 
mücadele için ilâç, bilcümle zirai âlet ve ma-
!kina, nakliye ücretleri ve nihayet ambalajda 
kullandıkları kanaviçe için eskiye nazaran as
gari % 220 nispetinde fazla bir fiyat ödemek 
sorundadırlar. Bu suretle istihsal maliyeti yük
selen tütünün fiyatında bu maliyetleri karşılı-
yacak bir yükselişe rastlıyamamaiktayız. Ziraa
tın nev'ini değiştirmek bir zaman meselesidir. 
Gelecek yıllarda bu şartlar devam ederse, tütün 
istihsalimizde ehemmiyetli eksilmeler müşahede 
edeceğiz ki, bunda memleket ekonomisinin bü
yük zararlar kayıt edeceği bedîhidir. Bu konu
da birinci derecede vazifeli İnhisarlar Vekâleti 
olduğuna göre, daha şimdiden Veikâletin bütün 
politik mülâhazalar dışında tedbirler alarak ye
ni şartlara göre müstahsili himaye etmesi, yal
nız temenniye şayan değil, aynı zamanda millî 
bir zarurettir. Tütün müstahsılmdan kesilen 
yüzdelerle toplanan (85) milyon civarındaki pa
ranın ucuz bir faiz karşılığı tutulmasından vaz
geçilerek tütün müstahsılma faydalı olabilecek 
bir kredi müessesesinin tesisinde kullanılması 
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bugün her zamandan daha fazla 'kendini hisset
tirmiş (bulunuyor. Politikanın ampirik kaidele
rine uyarak tütün müstahsılına kendi yatırdığı 
paraların istifadesinden uzak tutmaya hakkımız 

olmasa gerek. 
Muhterem arkadaşlarım; Gümrük ve İnhi

sarlar Vekâletinin istihdam ettiği personele ge
lince; bunlar İçinde en mağdur sınıf ıgümrük 
muhafaza memurlarıdır. Geçen sene de bu kür
süden bu konuya temas ettiğimiz zaman, Vekil 
bunların iaşe bedellerine bir miktar zam yaptık
larını ve 'kadroların] da iki derece genişlettik
lerini ileri sürerek, bu memurların da diğerleri 
gibi terfih edildiklerini beyan etmişti. Oysa ki, 
senelerden heri Ibu kürsüden bu vekâletin büt
çesi üzerinde söz alan arkadaşlar hu konuya 
temas etmiş ve müspet bir cevap alamamışlar
dır. Bizzat Vekil şuası geldiği zaman (25) sene 
en ağır şartlar içinde vazife gören hu muhafaza 
memurlarının (126) lira ile tekaüde sevk edil
diklerini 'beyan etmekten çekinmemektedir. 
Ama bu kürsüye geldiği zaman Yüksek Mecli
sin huzurunda mensuho'lduğu Hükümetin arzu
larına uyarak muhafaza memurlarının da terfih 
edildiğini şimdilik başkaca bir zamma lüzum 
olmadığını söylemekle beraber getirilecek yeni 
bir Teşkilât Kanunu ile elbetteki bunların da 
düşünüleceğini beyandan da geri kalmamaktadır. 

Senelerdenberi bu zavallı muhafaza memur
ları için, bir taraftan sefaletleri gizlenmeye ça
lışılırken, diğer taraftan da yem borusu çalın 
makta devam edilmektedir. Memurlar için ka
bul edilecek olan yeni zam teklifi de bu sınıf 
için huzur ve kaygısız bir hayat temin etmiye-
cektir. Memleketin iktisadi yapısında bekçilik 
yapan bu adamları terfih etmek suretiyle va
zife aşklarını kamçılamanın zamanı çoktan ge
lip geçti. Büyük Meclisin atıfeti bu hizmet 
erbabını da sevindirirse bundan büyük mem
nuniyet duyacağız. 

v Muhterem arkadaşlarını, İnhisarlar Vekâle
tinin diğer bir emek sınıfı da işçilerdir. Esefle 
söyleyeyim ki 1952 de hazırlanan bir barem 
sistemi tekel işçisinin alın yazısı olmakta devanı 
ediyor. Bu sene tekel işçisine yapılan % 20 
zam piyangolardaki teselli ikramiyelerine ben- j 
zemektedir. Bir taraftan hükümetçe kararlaştı j 
rılan para ameliyesi ile para, % 220 nispetinde j 
değerini kaybederken işçiye % 20 zam elbette 
avutucu olmaktan başka bir mâna taşımaz, îş- | 
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çiler ihtiyaçlarını karşılamak üzere ithal malla
rından alacakları emtia düne nazaran asgari 
% 22Ü nin üstünde, millî mahsullerde ise ilmî 
ölçülere göre ortalama % 100 e yakın bir fiyat 
farkı ödemek zorunda kalacaklarına nazaran 
ücretlerine yapılan % 20 zamla daha iyi mi 
yoksa daha kötümü bir hayata ulaştırıldıkları 
ıı m takdirini Yüksek Meclise bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, İnhisarlar Vekâle
tinin müstahsil bakımından aydınlatmaya ça
lıştığımız tutumunun müstehlik bakımından de
ğiştiğini zannetmek büyük bir hata olur. Hiçbir 
suretle gizlemeye imkân olmıyan sigorta amba
lajlarının sefaleti yanında kalite bozukluğu v<-
fabrikasyondaki iptidailiği de gözden uzak tu 
tamayız. 

Bir az rutubetli iklimlerde bir betonarme 
manzarası arz eden sigaralarımız havaların ısın 
ınasile de kurtlanarak içilemez hale gelmekte
dirler. Bütün bunlara katlanan sigare tiryakileri 
zaman zaman içtikleri sigaraların piyasaların
da bulunmaması gibi bir ıstırap ile de karşı-
karşıya bulunmaktadırlar. Geçen iktidar zama
nında başlanmış olan Maltepe Sigara fabrika
sının 1950 de inşasından vazgeçilerek makiııa-
ları da şuraya buraya dağıtılmıştı. Aradan bir
kaç sene geçince hissedilen sigara buhranı De
mokrat iktidarı yeniden bu fabrikanın inşasına 
zorlamıştır, ilk inşaata başlandığı tarihte bu 
fabrika, inşa edilmiş olsa idi bugünkü maliyetin 
birkaç misli daha az bir bedel ödiyecektik. 
Millet kesesinden fazla olarak ödiyeceğimiz 10 
milyonlarca lira şöyle dursun memlekette yer 
yer ve zaman zaman husule gelen sigara buh
ranı da artık müzmin bir hal almış bulunuyor. 
Hükümetin takibettiği basiretsiz politika işte 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, İnhisahiar Vekâle
tinin diğer fonksiyonu olan gümrüklere gelin
ce : 9 bin küsur kilometreye varan deniz w 
kara hudutlarımızdaki gümrük kaçakçılığı bü
tün feeaatiyle devam etmektedir. Eskiden güm
rük himaye sistemi ile husule gelen dış ve i? 
piyasadaki fiyat farkları ithalât "kaçakçılığını 
teşvik ediyordu. Şimdi ise enflâsyonun tesiri 
ile ihracat kaçakçılığı korkunç bir manzara arz 
etmektedir. Jandarma ve polis tedbirleriyle bu
nu önlemeye biz imkân göremiyoruz. Kara hu
dutlarımızda her gün öldürülen haklı veya 
haksız insanların adedi yüzlereedir. Buna rağ-
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men kaçakçılığın devam etmesi yalnız mayın 
tarlaları tel örgüleri ve jandarma muhafaza 
teşkilâtiyle bu âfetin önlenemiyeceğini, hiç ol
mazsa asgariye indirilemiyeceğini ispat etmi
yor mu? Üstelik hudut çevrelerindeki binlerce 
köyde vatandaşın tâbi olduğu örfi idareden da
ha ağır bir rejim, mal ve can emniyetsizliği 
yalnız milletin temsilcileri olarak değil vatan
daş olarak da içimizi sızlatmaktadır. 

Hudutlarda cereyan eden bu acıklı hal Mec
lise ancak bir Meclis tahkikatiyle intikal ede
bilir. Biz bu konuda mesul aramaktan ziyade, 
gerek memleketin ekonomisi ve gerekse vatan
daşın can ve mal emniyeti bakımından son de
rece ıstıraplı olan bu derde bir deva bulunma
sını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; tekel maddelerin
den ispirto ile ağır alkollü içkiler, şarap, bira 
tundan 4a bahsederek bu konulardaki boşluk
ları ve aksaklıkları da birer birer göstermek 
isterdik. Zamanın darlığı buna imkân vermedi. 

Buraya kadar vâki mâruzâtımızın da gös
terdiği gibi tekel idaresi vazifesini idrak etmiş 
rasyonel çalışan bir bünyeye malik değildir. 

Bu sebeple bu bütçeye de diğerleri gibi kır
mızı oy vermeyi bir vatan vazifesi telâkki et
mekteyiz' (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Enver Dündar Başar. (Yok, sesle
ri) 

Reşit önder. 
REŞİT ÖNDER (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar ; İnhisarlar Vekâleti ve inhisarlar ida
resi denilince hem müstahsil, hem de müsteh
lik bakımından ilk akla gelen şey, naçiz kana
atime göre, tütün mevzuudur. Tütün bu mem
leketin zirai istihsalinin en başında gelen ve bu 
memlekete en fazla döviz getiren, vergi bakı
mından Devlete en fazla iştiraki olan ve mem
leketin 5 - 6 milyon nüfusunun geçimini -ve alâ
kalı olduğu bir mevzu olması hasebiyle bunun 
üzerinde elbette biraz fazlaca durmak ihtiyacı
nı hissediyorum. 

4 Ağustos kararları ile bu sene tatbikine ge
çilmiş olan tütün piyasalarında, Ege'de yaptı
ğımız tetkik seyahatinde maalesef müstahsil 
umulduğu kadar bir fiyatla karşıkarşıya bu
lunmamıştır. (Soldan; çok memnun, sesleri) 
Hiç de memnun değil. Çünkü muhterem arka
daşlarım bugün geçen sene fiyatlarını nazara 
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alacak olursak müstahsıla sadece % 20 kadar-
bir nispet intikal etmiştir. Baloda 60 kuruş. 
Halbuki ihracatçı tüccara bir dolara karşılık 
olarak 210 kuruş prim tanıyoruz. 1,5 dolarda 
315 kuruş. Bundan müstahsıla sadece 60 kuruş 
intikal etmektedir. Bunu geçen seneki fiyatlar
la mukayese ettiğimiz zaman fark % 20 olarak 
meydana çıkar. Bu kadarlık bir satış artışı, 
müstahsilin aldığı malların fiyatlarının artışı
nı dahi karşılıyamamaktadır. Bu sebeple müs
tahsil mağdur durumdadır. 1942 yılından bu 
yana fiyat istatistiklerini göz Önüne alacak 
olursak tütün fiyatlarında hiçbir fark olmadı
ğını görürüz. Bugünkü hayat şartları karşısın
da maliyetlerin yüksekliği tütün ile uğraşan
ların lehine bir adım ileri gitmemiştir. Yaptı
ğımız tetkik seyahatlerinde müstahsille bunla
rı bir bir bedellendirdik, kuruşlandırdık, kilo
su 5 liranın üzerindedir. Burada bugün tütün 
müstahsili çok memnundur, diye fikirler serd 
etmiyelim. 1943 ten 1950 ye kadar ıspanağın 
kilosu 20 kuruşken tütünün 2,5 - 3 lira idi. Bu
günkü tütün fiyatlarının dünkülerden ne far
kı vardır. (Soldan; müstahsil memnun, sesleri) 
Lütfen müdahale etmeyin ben çok yakînen bi
liyorum. Siz de biliyorsunuz. Müstahsıldan 350 
kuruşa aldığınız tütünü 50 liraya satıyorsunuz. 
Bendeniz bunun ziraatini de ticaretini de yapı
yorum. Maalesef umulduğu kadar müstahsil 
vaziyetinden memnun değildir. Bu dolar kuru 
ile yapılan ihracattan ihracatçıya tanınan prim
ler müstahsili tatminden çok uzaktır. Geçen se
ne olduğu gibi müstahsıla ayrıca prim verme
nin taraftarıyım. Bugünkü vaziyette tüccar kâr 
etmiş olabilir. Dolar kurundan müstahsil mem
nun değildir. Çünkü maliyetler çok yüksektir. 
Bu kürsüden Vekil Beye bir sual sormak ih
tiyacını hissediyorum. Geçen sene bir soru öner
gesi vermiştim, Sayın Başbakana. Bu soru öner
gesinde Bafra'da bir tütün tüccarına 17 mil
yon lira gibi büyük bir para vermiştir, Ziraat 
Bankası. Acaba Tekelde bu tüccarın ne kadar 
tütünü vardı ki, buna bu kadar muazzam para 
verilmiştir? Vekil Bey bunu bu kürsüden izah 
buyursun biz de tenevvür etmiş olalım. 

REİS — Yaşar Gümüşel, Yaşar Alhas, Ke
mal Güven, Fazıl Yalçın, Ferid Melen, Osman 
Bölükbaşı, Osman Canatan (Yok, sesleri) 
Vahap Dizdaroğlu. 
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VAHAP DİZDAROÖlfo (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz kaçakçılık mev
zuuna temas edeceğim. 

Son olarak Gümrük Teşkilâtı Dahiliye Ve
kâletine devredildikten sonra, giriş kapılarının 
kaçakçılık meselesinde, memlekette hakikaten 
üzerine eğilecek bir hale geldiğini ifade etmek 

n 
isterim. Eskiden geniş hudut bölgeleri koyun 
ve saireye mümasil kaçakçılık, bugün mayınla
ma ve emniyet sayesinde bu durumlar kısmen 
önlenmişse de, bugün için giriş kapılarında ka
çakçılık, altın, dolar, döviz, kokain kaçakçılı
ğına inhisar etmiş bulunmaktadır. Memleket ik
tisadiyatında hakikaten mühim bir yekûn teşkil 
etmekte bulunan bu kaçakçılık meselesini ön
lemek için, Gümrük İdaresinin Dahiliye Vekâ
letiyle beraber gerekli tedbirleri alınmasının ye
rinde olacağı kanaatindeyim. Aynı mevzua Büt
çe Encümeninde de temas ettim ve fakat Vekil 
Beyden bir cevap alamadım. 

İkinci bir mesele de; pasavan meselesidir. 
Bu hususu nazarı dikkatlerinize arz ederim. 
Alâkalı makamlar tarafından verilen pasavan
ların çok mahdut şahıslara verildiği ve bu şa
hısların da bunu şahsi menfaatlerinde kul
landıklarını ve böylece memleket iktisadiyatın
da rahneler açtığını bir hakikat olarak ifade 
etmek isterim. 

Üçüncü temas edeceğim bir nokta vardır : 
Muhterem arkadaşlar; bâzı Amerikan eşya-

siyle, giyim eşyasının gümrüklerden ve sair yol
lardan memlekete nasıl girdiğine hayret etme
mek elden gelmiyor. Bunların mesulü kimdir? 
Bunlar bugün Türk piyasasında ayan beyan sa
tılıyor. Bu hususta vekâletin dikkat nazarını 
eelbetmek isterim. 

Bir meseleye daha temas edeceğim : Türkiye 
bir tütün memleketidir. Bugün muhtelif yerler
den vekâlete serbest sigara imal edebilmek ve 
fabrikasyonunu kurabilmek için müracaatler 
olmuştur. Bunlar müracaatlerinde şu kaydı ilâ
ve etmişlerdir; biz yapacağımız bu imalâtı dış 
piyasaya sürteceğiz. Bunun İnhisarlar İdaresine 
bir zararı olmıyacaktır. Bu mütalâayı kaydet
miş olmalarına rağmen ve bu müracaatlerin 
Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden olmasına 
rağmen mevcut mevzuat karşısında vekâlet bu 
talepleri is'af imkânına sahip değildir. Vekâle
tin bu imkânı sağlıyacak bir kanun teklifi ile 
yakın bir zamanda gelmesi memleket iktisadi-

.1959 C : 1 
yatı bakımından hayırlı olur, kanaatindeyiz. 
İnhisar zihniyetinin ufak bir nispette de olsa 
vatandaşlara bir refah temin edeceği mülâha-
zasmdayız. 

Diğer bir nokta, bilhassa hudut bölgelerinde 
serbest mübadele pazarlarının kurulması, mem
lekette kaçakçılık mevzııunun önlenmesine bir 
tedbir olacaktır. Sadece bu mevzu Gümrük ve 
tnhisarlar Vekâleti bünyesi ile alâkalı değildir. 
Gerek Bütçe Encümenindeki müzakereler vesi
lesiyle diğer arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi 
serbest mübadele pazarlarının kurulması hudut 
.bölgeleri halkının menfaatinin icabı olacaktır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BEİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlar, 1957 --1958 bütçesinin raporunu hazırlı-
yan arkadaşlarımız Gümrük Tarife sistemindeki 
bir kusurun bir an evvel giderilmesine işaret 
etmişlerdi. Her sene ihtiyaçları karşılıyacak 
yeni bir Gümrük Kanununun getirilmesi temen
nisi izhar edilir ve ifade edilir. Fakat bir türlü 
bu kanun lâyihası Hükümet tarafından Büyük 
Millet Meclisine sunulmaz. 

Nitekim, bugünkü 1954 te Birleşmiş Millet
lerin kabul ettiği advalorem, yani kıymet esası 
sistemi bizde kabul edilmiştir, ama, halen 
Sipesifik tarife sisteminin tatbik edildiği yerler 
vardır. Meselâ, akar yakıtın gümrüklendiril-
mesi gibi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1959 yılı 
varidat listesi tetkik edilirse görülür ki, orada 
satış kârlarından geçen yıla göre yuvarlak 150 
milyon lira kadar fazla hasılat derpiş edilmiş
tir. Yine tütün ve içki Müdafaa Vergilerinde de 
100 milyonluk bir artış görülür. Yani bu tekel 
maddelerine zam dolayısiyle vatandaşın sırtına 
250 milyon liralık bir vasıtalı vergi tahmil edil-
ıniş bulunmaktadır. Gümrük ve Tekel Vekâleti 
bütçesi Bütçe Encümeninde görüşülürken bu 
son yapılan zamların bir yıllık tutarını sormuş
tum. Vekil o zaman, tahminen 400 milyon lira 
civarında bulunduğunu söyledi. Burada 250 
milyon liralık bir artış gördüğümüze göre 150 
milyon lira kayıptır, bu, işletmelerin rasyonel 
çalışmadığının ifadesidir. İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü İşletmesi hakikaten her yönde» tatmin 
edici durumda değildir. Yine hepinizin malûmu 
olduğu üzere bizim sigara fabrikasyonumuz, 
hiçbirimizi tatmin edecek bir halde değildir. 
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Ambalajı hazırlanması ve evsaf bakımından 
birbirini tutmaz. Esasen bir normu da yoktur, 
belli olmaz. 

Hazineye vergi yolu ile gelir temin etmek 
için tekel maddelerine mütemadiyen yapılan bu 
zamları tasvib etmediğimizi bu vesile ile bir kere 
daha söylemek isterim. 

REÎS — D. P. Meclis Grupu adına Nazım 
Tanıl, buyurun. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA NAZIM TA
NIL (Yozgad) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
1959 bütçesi münasebeti ile Yüksek Meclise Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti çalışmaları hakkında 
izahat vermek üzere D. P. Meclis Grupu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti çalışmalarını; 
1. Gümrük ve muhafaza, 
2. İnhisarlar Umum Müdürlüğü; olarak iki 

kısımda mütalâa etmek lâzımdır. 
Her iki İdarenin çalışma tarzı ve bünyeleri 

arasında fark bulunmakla beraber, müşterek va
sıf ve vazifeleri Devlete gelir sağlamaktır. 

Gümrük işleri : 
Yüksek malûmunuzdur ki, gümrük vergileri bir 

memleketin ekonomisi ile yakından alâkalı bulun
maktadır. Bu itibarladır ki, bu vergiler daha zi
yade ekonomik karekter taşımaktadırlar. 

Bu vergiler bütçe bakımından gelir bütçesi 
içindeki mevkilerini lâyıkı veçhile, yani fiyat te-
mevvüçlerini takip ve ekonomik karakterleri ba
kımından da müstekar bir himaye tesis edebildik
leri nispette faideli olmaktadır. 

Bu maksadı temin için gümrük sistemimizde 
büyük bir reform yapılmış ve B. M. M. sinin ka
bul buyurduğu bir kanunla 1954 senesinde siklet 
esasından kıymet esasına geçilmiştir. 

1929 yılında kabul edilip 1937 yılına kadar 
malî ve hami karakterini memnunluk verici bir 
şekilde muhafaza eden 1499 sayılı Gümrük Tari
fesi Kanunu ve İthalât Umumi Tarifesi İkinci 
Cihan Harbine tekaddüm eden devredeki fiyat 
hareketlerini takibedemez olmuş 1946 para ayar
laması dahi tarife ensidansmın düşmesini Önliye-
memiştir. 

1954 yılında yapılan sistem değişikliği yani 
siklet esasından kıymet esasına geçiş ve vergi 
ensidansmın günün şartlarına uygun bir hale ge
tirilmesi himayeyi tesis ve konjonktürün takip ' 
bakımından faideli olmuş ve istenilen neticeyi 
vermiştir. 
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Hemen ifade edeyim ki, bu teşkilâtımızın 1958 

yılı bütçesi için bu teşkilâtımız tarafından tahsil 
edilecek bilûmum vergiler gelir yekûnu tahminen 
555 100 000 lira ve masrafları da 22 086 818 li
ra olarak tesbit edilmiş, bulunmaktadır. Bu du
ruma göre masrafları gelirinin % 3.97 sini, hu
zurunuzda arz edilen 1959 yılı bütçesi için de ge
lir nispetini 1 630 090 000 ve masrafları da 
27 175 483 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu du
ruma nazaran masrafı gelirinin %1.66 sim teş
kil etmektedir. Görülüyor ki, iyi bir vergide ara
nılması lâzımgelen şartlardan tasarruf kaidesine 
lâyıkı veçhile riayet edilmiş bulunulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Cihan Harbin
den sonra Avrupa devletleri kalkınmayı sağlamak 
için istihsalin ve mal mübadelesinin rahatça ya
pılması, mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat üze
rinden gümrük resimlerinin ve mal mübadelele
rini daraltan diğer mânilerin esaslı surette azal
tılması ve milletlerarası ticaret alanında fark gö
zetici muamelelerin bertaraf edilmesi lâzımgeldi-
ğini düşünerek anlaşmalar yapılması yoluna git
mişlerdir, Bu maksatla GATT Anlaşması akde
dilmiş, gümrük tekniği ile alâkalı çalışmalar ya
pılmak üzere «Brüksel Gümrük İş Birliği Konse
yi» kurulmuştur. 

GATT Anlaşmasına Taraf olduğumuz gibi 
Gümrük İş Birliği Konseyinin de âzası bulun
maktayız. 

Gümrük tekniği ile alâkalı çalışmalar yapan 
«Gümrük İş Birliği Konseyi» çerçevesi içinde 
gümrük mevzuatının seyyanen tatbikim sağlıyan 
tarife nomanklâtürü, kıymet tarifi ve güm
rük rejim ve formaliteleri üzerinde sözleşmeler 
akdedilmiş ve bu sözleşmeler hükümlerine göre 
de tavsiyelerde bulunulmuştur. Memleketimiz 
kıymet ve Nomanklâtür Anlaşmalarım ve bâzı 
tavsiyeleri kabul etmiş bulunmaktadır. 

Gümrük teşkilâtı mûtevazi kadrosu ile gittik
çe artan günlük mesaisi yanında çok teknik ça
lışmayı icabeden Brüksel 1955 Gümrük Tarife 
Nomanklâtürünü tercümeye muvaffak olmuştur. 
Bu Nomanklâtürün İzahnamesinin de yarısına ka
dar tercümesi yapılmıştır. İzahnamenin tercü
mesi tamamlandıktan ve bunlara muvazi olarak 
her iki vesikanın endeksleri de tercüme edildik
ten sonra gümrük tarife tekniği külliyatı ikmal 
edilmiş, idare ve bilhassa iş adamları için büyük 
kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Takdir buyurur
sunuz ki, bu çalışmalar teknik bilgiyi icabettiren 
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meselelerdir. Mamafih Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti bilhassa 1955 Brüksel Nomanklâtürüne uy
gun tarifenin 1959 yılı içinde kanunlaşması için 
büyük.gayretler sarf etmektedir. 

Hemen hatırlatayım ki, Gümrük Tarife No-
manklâtürleri gümrük ithalâtlarının ilk vesikala
rıdır. «Müşterek Pazar» bu devletleri bu itimat 
içindeki müşterek gümrük tarifelerine esas olarak 
1955 Brüksel Nomanklâtürünü ele almış bulun
maktadırlar. D. E. C. E. içinde kurulması muta
savver ve Hükümetimiz tarafından yakinen taki-
bolunduğu malûmunuz bulunan serbest mübade
le bölgesi devletlerince de aynı Nomanklâtür esas 
olarak ele alınmaktadır. Bağdad Paktı devletle
rinden Pakistan mezkûr Konsey âzasıdır. 

İrak âza olmamakla beraber bu Nomanklâtürü 
kabul ederek tatbike başlamıştır. İran'a gelince 
bu Hükümet de bu Nomanklâtürün tercümesi ile 
meşgul bulunmakta ve en kısa zamanda tatbikata 
geçileceği anlaşılmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin gümrük 
.mevzuatında mesaisini teksif ettiği uomanklâtür 
meselesi çok,ehemmiyetlidir. 

Diğer taraftan aynı gümrük iş birliği kon
seyi âzası olanlar arasında gümrük kıymeti 
sözleşmesi aktedilmiş ve bu sözleşmedeki kıyım'' 
tarifi 1954 tarihinde kıymet esasına geçilirken 
mevzuatımıza aynen alınmıştır'. Tarifin yeni bir 
izahnamesi üzerinde Brüksel'de çalışmalar 
süratle ilerlemekte ve Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti teknik elemanları bu toplantılara iştirak 
ederek bu çalışmaları yakinen takibetmekte-
dirler. İzinnamenin bitirilip yayınlanması ile 
tıpkı numanklâtürde olduğu gibi gümrük ida
releri ve tüccarlar için kolaylıklar sağlanmış 
olacaktır. Devletler arasında eşyanın gümrük 
kıymeti anlamının teknik hale getirilmesindeki 
Faydaları takdir buyurursunuz. 

Gümrük tekniği ile ilgili birçok meseleler 
diğer beynelmilel teşekküllerde de müzakere 
konusu yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, millî olduğu kadar beynelmi

lel bir hal iktisabeden gümrük meselelerinin 
tedviri için bu Vekâletin daha çok kıymetli 
elemanı içine alabilecek şekilde teşkilâtlanması 
zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Bugün Gümrük tatbikat ve muhafaza me
murları kurslarında muayene memuru, memur 
ve muhafaza memuru yetiştirilmesine ve geçen 
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yıllarda kabul buyurduğunuz burslu talebe 
okutmak suretiyle vekâlet kadrosu içinde yük
sek tahsilli elemanların çoğaltılmasına çalışıl
ın akta, dış memleketlerde staja müfettiş ve 
memur gönderilmesine devam edilmekte ise de 
bu gayretler Teşkilât Kanununun kifayetsizliği 
yüzünden istenilen neticeyi vermekten uzak bu 
Ilınmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti yeni şartlara 
ve bilhassa kıymet esasına uygun bir gümrük 
kanunu tasarısı üzerinde de çalışmaktadır. 

Gümrük idarelerinin gümrük kapılarında 
çeşitli mevzuat: tatbikatı ve muhafaza teşkilâtı 
tını da kontrol ve muhafaza işleri ile meşgul 
bulunduğu malûmlarıdır. Vazife şartları ağır 
ve büyük bir hudut, bölgesi üzerindedir. Bu iti
barladır ki, memurların mesken ve idarelerin 
bina, ihtiyaçları her yıl giderilmeye çalışılmak
tadır. Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 
1 850 000 liralık bir tahsisat konulmuş bulun 
maktadır. Bugüne kadar 17 mahalde gümrük ve 
muayene salonları ve ayrıca 17 yerde 86 lojman 
ve apartman inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu 
yıl konulmuş bulunan tahsisat ile de Esenboğa-
d.a bir gümrük binası ile Cenup bölgesinde iv' 
aded demontabl pasavan binası ve Çobanbey'de 
8 lojman ve Karkamiış'ta bir gümrük ambar 
binası yaptırılacaktır. 

Buraya kadar olan konuşmamla Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletinin gümrük işlerine ait kısa 
bir izahatta bulunmuş oldum. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü : 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, kendisine mev

du hizmet ve vazife itibariyle her şeyden evvel 
'bir malî inhisar müessesesi 'olarak sınai ve tica
ri faaliyeti ile Devlete gelir temin etmektedir. 
s Gere'k inhisarlar dâhili gereikse inhisar hari
ci «olar a'k muhtelif fabrika ve tesislerinde imal 
edilen maddelerle bir taraftan mem'le'ketin bu 
maddelerine olan ihtiyâcını yeteri kadar ve za
manında karşılamak, diğer taraftan kendisine 
mevdu Hazineye gelir temini yolundaki faali
yetleri son on yıl içinde "bilhassa inkişaf etmiş 
olan bu idaremizin durumunu 'burada kısaca 
belirtmeyi faydalı buluyoruz. ,-

İktisadi gelişmemizin neticesi olarak muhte
lif ihtiyaç maddelerindeki istihlâk artışı meya-
nmda inhisar madde ve mamullerinin satışla-
rmdaki inkişaf da çök süratli olmuş ve hu ida
renin mevcut fahrika ve tesislerinin ıgeeeli, gün-
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düzlü forse bir çalışmaya tâbi tutulması ile umu
mi istihlâk aneaik ve müşkilâtla karşılanabil-
miştir. 

İnhisar madde ve mamullerimizin istihlâkm-
deki fevkalâde artışı tebarüz ettirebilmek için 
mukayeseli bâzı rakamları arz etmek faydalı 
olacaktır. 

1950 senesinde sigara ve bütün mamulâtımı-
zın senelik satış miktarı (18 308 3256) kilo iken 
tbıı miktar 1957 de (29 164 739) kiloya, 1958 se
nesinde ise (31 944 000) kiloya yükselmiştir. 
1950 senesine nazaran fiilî istihlâkin artış nis
peti % 74,5 tir. 

Hükümetçe son defa alınan karar gereğince 
(35) kuruş fiyatla ve Mart ayı içinde satışa çı
karılacak olan üçüncü nevi yeni 'bir tip sigara 
ile filitreli sigaranın sağlıyacağı satış imkânla
rına göre umumi olarak, senelik sigara satışı
mızın, 1959 malî yılı içinde 1958 e nazaran ar
tacağı kabul edilebilir. 

İnhisar maddesi olan muhtelif ispirtolu içki
lerimizle inhisar 'harici lolarak imal edilen bira 
ve şarap satışlarında da aynı artışı müşahede 
etmek mümkündür. 

Çay mevzuuna gelince : Memleketimizde he
men hemen gıda maddesi olarak zaruri ibir ih
tiyaç haline gelmiş bulunan çayın arz ettiği 
ehemmiyet ve 'bu ehemmiyete mütenazır olarak 
çok artmış olan çay istihlâkimiz muvacehesinde 
Hükümetçe alınan yerinde tedlbirler şayanı mem
nuniyettir. 

Memleketimiz çay istihlâkinin mühim 'bir kıs
mının yabancı memleketlerden ithal edilen çay
larla karşılanmakta olduğu nazarı dikkate alı
nırsa, yerli çay istihsalinin artırılması yolunda
ki faaliyet ve gayretlerin ne kadar yerinde ol
duğu ve bu sahada el'de edilen neticeleri bura
da kısaca 'belirtmeyi 'keza faydalı görmekte
yim. 

Rize ve havalisinin coğrafi durumu ve bu 
belgenin ziraate elverişli sahasının darlığı kar
şısında, senelerce ıgöç halinde çektikleri ıstırap 
buigün artık tamamen bertaraf edilmiş ve bu 
bölge refaha kavuşmuş bulunmaktadır. Memle
kette çay istihsal ve imalinin geniş bir bölgemi
ze temin ettiği bu refah yanında, artan çay is
tihsalimiz, dolayısiyle hariçten getirilen çay 
miktarının azalması neticesinde mühim miktar
da döviz tasarrufu da sağlanmış ibulunmaJkta-
dır. 
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j Çay 'müstahsıllarma çay bahçeleri tesisi için 
i Hükümetçe temin olunan uzun vadeli krediler 
i sayesinde 1950 yılından itibaren çay bahçeleri 

sahası ço'k genişlemiştir. 
Bunun neticesi olarak, 1940 senesinde (191) 

kilo, 1950 senesinde (207 799) kilo olan mamul 
yerli çay miktarı, 1958 senesinde (3 263 716) 
kiloya baliğ olmuştur. 

1958 senesi yaş çay yaprağı mah'suliü için 
müstahsıla (35 916 264) lira ödenmiş bulun
maktadır. 

! Çay istihlâkindeki artış da ço'k süratli ol-
| mattadır. 1950 senesinde (1 741 652) kilo çay 
I istihlâkimiz, 1958 senesinde fiilen (7 000 000) 
I kiloya, yükselmiş bulunmaktadır. 
j Muhtelif inhisar madde <ve mamullerinin is-
! tihlâkindeki bu büyük ve süratli artışlar karşı

sında İnhisarlar İdaremize ait mevcut fabrika
ların kapasitelerinin mümkün olduğu kadar ar
tırılması ile birlikte bilhassa yeni fabrika ve te
sislerle takviyesi yolunda yeni kararlar almak 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu cümleden olarak son defa Yüksek Heye
tinizce kabul edilmiş bulunan 7200 sayılı Ka
nunla bu idareye yeni imkânlar sağlıyacak olan 
150 milyon liralık bir taahhüt salâhiyeti veril
miş bulunmaktadır. 

En mühim ihraç, maddelerimizden bulunan 
tütünün istihsali, ticareti ve bu maddenin İkti
sadi hayatımızda işgal ettiği büyük mevki iti
bariyle bu mevzua da kısaca temas etmek is
teriz. 

Dünya ölçüsünde şöhret ve rağbeti celbeden 
tütünlerimizden gerek kalite, gerekse miktar 
itibariyle her istihsal selesinde matlup randı
manı temin için ekiminden itibaren, ıslah edil
miş tohum temini ve mahsulün tarlada idrakine 
kadar geçen safahatım çok yakından takibeden 
İnhisarlar İdaremiz, bu kıymetli mahsulümüzün 
ihracına kadar bu alâkasını devam ettirmek su
retiyle tütüncülüğümüzün inkişafında büyük 
hizmetler yapmaktadır. 

Tütün ve tütün inhisarı hakkındaki '3437 sa
yılı Kanun hükümleriyle İnhisarlar İdaremize 
tevdi edilmiş bulunan bu mevzudaki vazife ve 
hizmetlerin ifasında, bu idaremizin senelerden 
beri göstermekte olduğu faaliyet daima müspet 
neticeler vermiştir. 'Bilhassa tütün ekicilerinin, 
menfaatlerinin korunmasında ve bu cümleden 
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olarak tütün piyasalarının tanzimi ve fiyatların 
•hem müstahsili koruyacak ve hem de ihraç im-
kjânlarım selbetmiyecek hallerde tekevvünü 
için her mahsul yılı sonunda piyasalarda destek
leme mubayaaları yapmakla vazifelendirilmekte 
olan inhisarlar İdaremizin bu hizmeti daima bü
yük bir muvaffakiyetle başarmakta olmasını 
huzurunuzda ifade etmeyi zevkli bir vazife adde
derim. 

1958, mahsulü ekici tütünlerinin Ege piyasa
sında destekleme mubayaasiyle bu sene dahi va
zifelendirilmiş bulunan bu idarenin almış oldu
ğu yerinde tedbirler sayesinde tahrire nazaran 
55 474 000 kilo olarak tahmin edilen Ege mah
sulü piyasasının açılış tarihi olan 9 Şubat 1950 
tarihinden itibaren iki gün içinde tamamen sa
tılmış ve bu idarenin destekleme mubayaası yap
masına dahi lüzum kalmadan piyasa sona ermiş 
bulunmaktadır. 

Umumi ihracatımız arasında tütün ihracatı
mız çok mühim bir mevki işgal etmektedir. 

Filhakika son iki sene içinde tütün ihracatı
mızdan temin edilen döviz miktarı bu durumu 
açıkça göstermektedir. 1956 yılında 261 milyon 
liralık, 1957 senesinde 388 milyon liralık tütün 
ihraeedilmiş olup 1958 yılının ilk 9 ayı sonunda 
ihracat miktarı 252 milyon liraya baliğ olmuş 
bulunmaktadır. 

İnhisarlar İdaremizin Hazineye temin ettiği 
gelir her sene mühim miktarlarda artış kaydet
mektedir. Filhakika, 1950 senesinde İnhisarlar 
hasılatı ve Millî Savunma Vergisi olarak 
176 963 255 lira olan gelir, 1955 senesinde 
278 297 625 liraya, 1956 senesinde 421 268 294 
ve nihayet 1958 senesinde 579 569 950 liraya ba
liğ olmuştur. 

1959 bütçesi tahminlerine göre, inhisarlar ha
sılatı 761 932 517 lira olacaktır. 

Bu suretle Gümrük ve inhisarlar Vekâletine 
mevdu vazife ve hiznfetlerin matlup şekilde ifası 
neticesinde; 1 630 090 000 lirası Gümrük hası
latı, 761 932 517 lirası inhisarlar "hasılatı olmak 
üzere ceman 2 392 022 517 lira gelir sağlanmış 
bulunacaktır. 

inhisarlar idaresinin 1959 yılı masraf büt
çesi, yatırım masrafları hariç 4-2 171 845 lira 
olup bu rakam mezkûr idarenin temin ettiği ge
lirin % 5,53 nispetindedir. 

Bu duruma göre Gümrük ve inhisarlar Ve
kâletince Gümrük ve İnhisarlar gelirleri olarak 
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sağlanan 2 392 022 517 liralık gelir yekûnuna 
nazaran her iki idarenin masraf bütçesinin ye
kûnu ancak % 2,77 nispetinde tutmaktadır. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Gümrük ve inhisarlar Vekili. 
G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R V E K I L I H A 

D I HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, evvelâ parti grupu namına konuştuğunu 
tahmin ettiğim arkadaşımın tenkidlerine arzı 
eevabediyorum. 

Vekâletimizin lüzumsuzluğu hakkındaki mü
talâalarını not ettim. Sözcü «Zammın yapılması 
Anayasaya aykırıdır. Hükümet vergi ve resim 
ihdas veya tezyidedemez. Meclis bu hakkını 
başkasına tevdi edemez, hattâ Vekiller Heyeti 
de vergi koyamaz. Bu gayrikanuni bir hareket
tir, Meclis tahkikatını istilzam ettirir» diyecek 
kadar mütalâasını ileri götürdü. 

Ümit ve arzu ederdim ki, C. H. P. Meclis 
Grupu adına konuşan arkadaşımız ifade ve mü
talâalarını dermeyaıı ederken, halen tatbik et
mekte olduğumuz mevzuatın Anayasaya uygun
luğu cihetlerini de evvelemirde tetkik etmiş ol
sun. Geçen seneki bütçe tenkidlerinde de zanne
dersem aynı hususu ileri sürmüşlerdi. Tekrar 
huzurunuzda arz ediyorum. 

Yüksek Meclisin kabul ettiği bir kanuna is-
tinadederek - ki, bu kanunun elbette Anayasa
ya aykırılığı iddia edilemez - böyle tatbikat ya
pan bir vekâlet veya bir vekil hakkında Meclis 
tahkikatı • • açılamıyacağı aşikârdır. Bu kanun 
inhisar madde ve mamullerinin fiyatlarının tes -
biti hususunu hattâ değil Heyeti Vekileye, sa
dece Maliye Vekili ve Gümrük ve inhisarlar Ve
kiline tevdi edilmiştir. Bu salâhiyeti kendilerine 
bırakmıştır. Bu iki vekâlet müştereken yaptık
ları takdirle, fiyatları tesbit ederler ve etmekte
dirler. Maliyetle bu fiyatlar arasındaki fark da 
malûmunuz olduğu veçhile inhisar Resmini teş
kil eder. Binaenaleyh kendileri nazari ve man
tıki olarak belki bu esasa iştirak etmiyebilirler. 
Fakat bunu böylece ifade etmiş olsalardı bu 
mütalâayı da kemali hürmetle dinlerdik. Fakat 
vergi koyamazsınız, bu bir gayrikanuni iştir, 
Hükümet hakkında Meclis tahkikatı açılması 
lâzımdır gibi tetkiksiz ortaya atılmış bir müta
lâayı Grup sözcüsü arkadaşıma yakıştıramadım. 

Bir de zaman zaman ısrarla tekrar edilir. 
Çünkü gayet hassas bir mevzudur, işçiler meşe-
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leşi. İşçiler mağdurdur, işçiler hayat pahalılığı 
karşısında lâyıkiyle zam görmemişlerdir, hayat 
seviyeleri yükseltilmemiştir ve saire... Halbuki şu 
kısa izahatı Yüksek Heyetinize arz edersem di
ğer sanayi sektörlerinde olduğu gibi inhisar iş
letmelerinde de 1950 den itibaren çalışan işçileri
miz hakkında onların hayat seviyelerini ve şart
larını yükseltmek için mevcut imkânlara göre 
ne yapıldığı açıkça görülmüş olur. Evvelâ şunu 
arz edeyim ki; 1950 ücret seviyelerine nazaran' 
- yine 1950 den sonra ödemiye başladığımız ço
cuk zamları, 1950 de 40 kuruş iken 120 kuru
şa çıkarılmış olan yemek bedeli farkları, ve % 
300 - 500 nispetinde artırılmış olan çeşitl^ sos
yal yardımlar haricolmak üzere - sadece bayram 
ve hafta tatilleri gündelikleri, fazla mesai ücret
leri gibi münhasıran ücret mefhumuna dâhil 
olarak yaptığımız zamlar % 300 ün üzerindedir. 
Rakamlar bize bunu vermektedir. Müsaadeniz
le birkaç işletmemizden misaller göstereyim. 1950 
senesinde Cibali Tütün Fabrikasında asgari sa
ati ücret 20 kuruş idi. Bugün 124 kuruştur. 
Vasati saati ücret 50 kuruş idi, bugün 106 ku
ruştur. Kutu fabrikasında asgari saati ücret 24 
kuruştu, bugün 128 kuruştur. Vasati saat üc
ret 80 kuruş iken 204 kuruşa çıkmıştır. 

Paşabahçe fabrikamızda saati ücret asgari 26 
kuruş iken bugün 144 kuruştur. Tekrar arz 
edeyim, topyekûn 9 milyon civarında olan ço
cuk zamları, artırılan yemek paraları yine 1950 
den sonra ihdas veya tezyidedilen ikramiye ve 
sosyal yardımlar bu rakamların dışındadır. 

Yuvarlak rakamlar bir fikir vermek .için 
teferruata girmeden arz edeyim, 1957 de top
yekûn işçilerimize ödenen miktar 94 milyon li
ra idi. Bu miktar 1958 de 115, 1959 da 139 mil
yon lira olmuştur. Yani iki sene içinde işçileri
mize yaptığımız ilâve tediye yardım 44 milyon 
257 bin küsur lirayı bulmuştur. Çocuk zamları 
bu hesapların dışındadır. Yemek bedelinin 40 
tan 120 ye çıkması suretiyle 6 milyon 500 bin 
lira olarak ödediğimiz tahsisat bunun dışında
dır. 1950 de 1 milyon 397 bin lira olan sigorta 
primleri 9 milyon 500 bin liraya yükselmiştir. 
Bunlar hariçtir. Demek oluyor ki; işçilerimize 
yaptığımız zamlar mütemmim mahiyette yine 
terfih maksadivie yaptıklarımız dışında % 300 ün 
üstündedir. Biz, daima ifade ettiğim* gibi, eli
mizdeki imkânlarla fırsat buldukça işçilerimi
zin daha çok refahlanm temin edecek tedbirle-
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ri almaktan, iki sene içinde 44 milyon lira işçi
lerimize ödemekten çekinmiyen bir iktidarın men
suplarıyız. 

Yine daima. mevzuubahsedilen bir mevzu 
vardır : «D. P. iktidarı basiretsizdir. Bir Mal
tepe Sigara Fabrikası işi vardı; 1950 de plâ
nını biz yapmıştık. D. P. iş başına geldiği za
man bunu lüks telâkki etti, durdurdu. Şimdi 
ise yaptırmaktadır, maliyeti yüksek olaca
ğı için basiretsizlik ortadadır. Hazineye büyük 

.malî külfetlere malolacaktır.» demektedirler. 
Bu sözlerine tekrar cevap arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, 1943 senesinden 1950 
senesine kadar 8 sene zarfında memleketimiz
deki, tütün istihlâk ve satışındaki artış % 5 tir. 
% 5 i 8 seneye taksim ederseniz % 1 den da
ha az, senede, tütün istihlaki artişiyle karşı-
karşıya kalmıştır. Yani vatandaşın istihlâk 
ve satmalma gücünün tütünde senede % .1 
dahi artmadığını istatistiklerimiz göstermek
tedir. Şimdi böyle bir artış temposu takibeden 
tütün istihlâkine ve buna göre 1948 de 17 
hıilyon kilo civarında olan satış yekûnunun 
ancak 1959 veya 1960 senesinde 20 milyon ki
loya yükselebileceği vaziyetine rağmen, he
men yeni bir fabrika inşa edilmesi eski ikti
dar tarafından düşünülmüştü. Tabiatiyle böy
le senede % 1 den az bir inkişaf gösteren sa
tışa cevap vermek maksadiyle inşa edilecek 
bir fabrika için 1950 de 40 - 50 milyon civa
rında bir masraf yapmaktansa bu masrafı o 
zaman daha âcil ve zaruri hizmetlere tahsis 
etmeyi elbettö ki, sizler takdir ve tasvibedersi-
niz. Demek ki, bu 40 - 50 milyon civarındaki 
para sokağa atılmadı, memlekette su işleri, has-' 
taneler, yollar yapılmasına tahsis edildi ve bu 
hizmetler görüldü ve yine bu hizmetler o ta
rihlerde bugüne nazaran daha ucuz temin 
edildi. Halbuki 1950 den sonra yirmi milyon 
kilo istihlâk seviyesine bidayette düşünüldüğü 

j gibi 1952 de vâsıl olundu. 
i Yani istihlâk 1952 .de 21 milyon 560 bin 

kiloya yükseldi. 
1960 da 20 milyon kilo satış tahmin edilmiş 

. iken satışlar, 1959 da 32 milyon 500 bin ki
loya yükseldi. 

İstihlâkin artışı takriben % 50 civarında 
j oldu. Demek ki, -vatandaşın satmalma gücün-
! de süratle husule geldiği müşahede edilen yük-
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seline dolayısiyle fabrikayı bundan iki sene^ev-
vel inşa etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bidayetteki, tehirimiz gayet yerindedir. Bizi 
ancak sekiz dokuz sene sonra tazyik edecek 
bir mevzu için peşinen elli milyon sarf et-
metken ise bizi o gün tazyik eden diğer işleri 
ve hizmetleri yapmak elbette ki, isabetli ve iyi 
bir şeydir. Bunda basiretsizlik mevzuubahis de
ğildir. 

Bir iki noktaya daha işaret edeyim. Fab
rikanın bütün malzemesi, bütün inşaat malze
mesi bugün alınmış değildir. Arasası esasen o 
zaman alınmıştır. Teknik malzemenin büyük bir 
kısmı elimizdedir. Yalnız, 30 - 40 milyon tuta
cak olan inşaatı tehir edilmiş durumdadır, 
makinalan da boş tutmadık, diğer fabrikalara 
tevzi ettik çalıştırmaktayız. Fakat artık mev
cut fabrikalarla ihtiyacı karşılıyamıyacak du
ruma geldiğimize kaani olduğumuz devrede 
inşaata yeniden başladık. Fabrika meselesinde 
vaziyet bundan ibarettir. 

Devamlı olarak söylerler, lüks telâkki edildi 
geri bırakıldı derler. Esası şudur: Kim tahmin 
ederdi ki, senede yüzde birden az nispette artan 
istihlâk, birden bire 10 civarında' bir nispete 
yükselsin. Sigara gibi zaruri istihlâk maddesi 
olmıyan bir madde'de satışlar bu derece artsın. 
Halen sigara buhranı yoktur. Arkadaşın» her 
hangi bir yerde sigara buhranı mevcudolduğu-
nu biliyorsa lütfen bildirsinler, derhal.temin 
edelim. 

işçiler meselesini arz ettim. Muhafaza me
murları me&elesi tamamiyle barem meselesidir. 
Yalnız, kendileri hatırlattılar. Bunların kadro
ları dar ve mahdut idi. îki sene evvel aylıkları 
15 - 20 iken 15, 20, 25 ve 30 lira yapıldı1 bu su
retle iki üst derece almaları temin edildi. Tah
sil derecesine göre maaş istihkakı kabul aden 
Barem Kanunu muvacehesinde kendilerine da
ha fazla bir şey yapmak mümkün değildir. 
Şimdiye kadar tevzi edilmiyen kaçakçılık pa
ralarından alâkalılara .tevzi edilmesi lâzımgelen 
paralardan vekâletçe tatbik edilen bir metot 
dâhilinde yararlığı görülen muhafaza memur
larına da tediye yapılmaktadır. 

Muhafaza memurlarının er tayın bedelleri
ni % 50 artırmak için bir kanun lâyihası da 
Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, Reşit Bey arkadaşımız, iki ar
kadaşı ile beraber Ege'ye yaptıkları seyahatten 
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buraya döndükleri vakit tahinin ederdim ki, 
buraya gelecekler ve Ege mıııtakasmda yaşıyan 
tütüncü vatandaşlarımızın bizzat gördükleri
ne kaani olduğum memnuniyetlerini burada ifa
de edecekler. Fakat tahminim hilâfına tamamen 
aksini konuştular. Verdikleri rakamlar asla ha
kikatle ilgisi olan rakamlar değildir. Mûstah-
sıla geçen seneki tütün fiyatından fazla olarak 
ancak 50 - 60 kuruş intikal ettiğini ifade etti
ler, hakikat bu merkezde değildir. Bunu da 
ispat için birkaç rakam arz etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar; geçen seneki Ege tü
tünleri satış vasatisi 261 kuruştu. Buna prim 
olarak ödenen 39 kuruş 15 santim ilâve edilir
se takriben 3 lira civarındadır. Bugün son al
dığımız rakamlara göre vasati fiyat 450 kuruş
tur. Burada intikal eden miktar ifade ettikleri 
gibi 50 - 60 kuruş değil vasati % 50 nispetin
de 150 kuruş civarındadır. 

Şuriu da ifade edeyim ki, başfiyatlarda yüz
de yüze kadar bir yükselme olmuştur. Ve he
men hemen tütüncülük tarihinde Ego bölgesin
de şimdiye kadar rastlanmıyan bir hâdJse ce
reyan etmiştir. 55 - 60 milyon kilo civarında 
olan rekolte 3 gün gibi çok kısa bir-zaman için
de tamamen satılmıştır, öyle hâdiseler cereyan 
etmiştir ki, bâzı bölgelerde âdeta müzayede ile 
tütün alındığı müşahede edilmiştir. Eğeye teş
rif eden üç milletvekili arkadaşımızın her halde 
bunlardan malûmatları olacaktır. Müstahsilin 
ne kadar memnun olduğunu müşahede etmiş 
olacaklardır. Geçen sene Şark bölgesi tütünleri 
vasati 220 kuruş iken. bu sene istihsalin pek 
cüzi olmasına ve bir kısmının satılmış bulunma
sına rağmen 340 kuruşu bulmuştur. Binaena
leyh, Yüksek Meclisin tasvibine iktiran etmiş 
olan 4 Ağustos kararları gereğince tütün ihra
catından temin edilecek dolara 210 kuruş prim 
verilmesi esası kabul edilmiş olduğuna göre ci
hetteki alış. fiyatlarının tâyin ve tesbitinde ima
lâttan sonra bu 210 kuruşluk primle ihracın te
minini düşünmek ve mubayaa fiyatla'rını ona 
göre ayarlamak bir zarurettir, arkadaşlarımız 
bunu takdir ederler. 

Bir noktaya daha işaret edeyim. Halk Par
tisi bunu sık sık tekrarlar, Akhisar'da bir top
lantıda da aynı şeyi söylemişlerdir. Tütünü 
3,5 - 4 liradan alıyorlar ve 50 liradan satıyor
lar, diyorlar. Arkadaşlar biz tütün ticareti yap-
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mıypruz. Biz, maliyetlerimizle satış arasında 
Hazineye ödemekle mükellef olduğumuz hisseyi 
% 60 tan aşağıya düşürmemeye çalışmaktayız 
ve bu bizim kanuni vazifemizdir. Biz bunun 
monopolünü işletmekteyiz. Bunu asla bir tica
ret muamelesi telâkki etmemeleri icabeder. Ti
caretini yapsaydık, bizim de muayyen bir yüzde 
ile bunları devretmemiz gerekirdi. Fakat bu, 
mevzuun hassas ve söylenmesi kolay bir tara
fıdır. Böyle müstahsıla 3,5 - 4 liradan alıp 50 
liraya satıyorlar, demekle şüphesiz müstahsil 
tedirgin olmaktadır ve maksatları da esasen 
budur : Tahmin ederim ki, gelecek sene artık 
böyle bir iddia ile Meclis huzuruna gelmezler. 
Müstahsıla prim verme esası bu anlaşma muva
cehesinde mevzuubahsolamıyacağmı Reşit Bey 
arkadaşımızın da bilmesi icabedeceğini zanne
derim. 

Bir tütün tüccarına 17 milyon lira Ziraat 
Bankasından kredi verilmiş olduğundan bahset
tiler. Bu mesele vekâletimizi alâkadar etmiyor. 
Bunu alâkalı vekilden sorması icabeder. 

Arkadaşlar, kaçakçılık mevzuuna temas et
tiler. Zannedersem tenkidleri arasında müstah
sil bir observasyon olmak üzere arkadaşım her 
sene bunu tekrar eder. Fakat bilirler ki, kaçak
çılığı hudutlarda, denizlerde ve sahillerde önle
mek vazifesi, mahsus bir kanunla Dahiliye Ve
kâletine devredilmiştir. Eğer kendileri gümrük 
kapılarında bir kaçakçılıktan bahsediyorlarsa 
ve bunun mahiyeti hakkında bizleri tenvir eder
lerse elbetteki ilk işimiz bu mevzular üzerine 
eğilmek olacaktır. 

Pasavan meselesine gelince; «Bunlar malûm 
eşhasa verilmektedir ve bu eşhas da bundan is
tedikleri gibi istifade ediyorlar» diye ifade et
tiler. Yine malûmunuz olduğu üzere vekâletimi
zin bununla alâkası yoktur. Bunları kaymakam
lar verirler. Dahiliye Vekili arkadaşımızdan 
sormasını rica ederim. • 

Gümrüklerden, gümrüksüz geçirilmiş Ame
rikan eşyası yoktur. Gümrük Vergisinden muaf 
olarak geçirilen Amerikan eşyalarından bahse
diyorlarsa; bu hususta bendenizin arz edece
ğim bir şey yoktur. Nasıl intikal eder? Güm
rük Resminden muaf olarak geçmiş eşyanın sa
tışı ve sairesi elbetteki yoktur. Bu mevzuda 
hassasiyetle takibatımızı yapmaktayız. 

Dizdaroğlu arkadaşımız bir parti grupu adı
na çıkıyor ve diyor ki, efendim bâzı müracaatler 
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yapılmış, bunlar da sigara yapalım, dâhilde 
satmıyalım, dışarı satalım denmiş de Vekâletçe 
nazarı itibara alınmamış. Bu esas itibariyle ga
yet mâkul bir fikirdir ve tekliftir. Fakat bu yol
da bir tek müracaat vâki değildir. Varsa arka
daşımız göstersin. ^ 

Bunun için bir kanunu mahsus lâzımdır, di
yor. Arkadaşlar, kanunu mahsusa lüzum yok
tur. Esasen mevcut kanunumuzda bu kayıt mev
cuttur. Her hangi bir vatandaş müracaat eder 
de sigara yapacağım, dışarıya ihracedeceğim, 
dış piyasada rağbeti temin edeceğim derse mem
nuniyetle kendisine müsaade veririz. Bu müsa
adenin verilmesi salâhiyeti bir kanunu mahsus
la bize verilmiştir. Böyle bir müracaat varsa 
takibetmeye amadeyim arkadaşlar. Serbest mü
badele pazarları kurulması hakkındaki teklife 
maalesef müspet cevap veremiyeceğim. Bugün
kü iktisadi şartlar ve o bölgenin şartları, böyle 
serbest mübadele pazarlarının kurulmasına mü
sait olmadığına kaaniiz. Sonra bir noktayı daha 
arz edeyim. Rıza Tekeli arkadaşımız, arkadaş
lar bakın tetkiksiz ortaya atılan bir mütalâayı 
daha yüksek huzurunuzda belirtmek istiyorum, 
Vekilden sorduk, 400 milyon kadar zam vardır, 
fakat Hazineye intikal eden 250 milyondur de
diler. Bu 150 milyon lira fark fabrikaların ras
yonel çalışmamalarından ileri geliyor, buyurdu
lar. Bu 150 milyonu size arz edeyim, rasyonel 
çalışma veya çalışmama ile alâkası asla yoktur. 
Bu sene 40 milyon kilo tütün mubayaa edeceğiz. 
Vasati 1,5 liradan 50 - 60 milyon lira oradan ge
liyor. 25 ilâ 30 milyon lira arasında işçilere zam 
yaptık, 30 milyon da oradan gelmektedir. Kaldı 
60 - 70 milyon lira çay fiyatlarından. Esasen 
evvelce de hariçten ithal ettiğimiz çaylara prim 
tatbiki dolayısiyle 60 *- 80 milyon liralık fark 
hâsıl olduğuna arz etmiştim. 

Kendilerinin verdikleri rakamların rasyonel 
çalışmamadan mütevellit olamadığı bu suretle an
laşılmaktadır. Böyle bir şeyin asla mevzuubah-
solmadığım, zannederim ki, bu izahlarımdan son
ra, Rıza Tekeli arkadaşımız da kabul edecekler
dir. 

Sigaradan memnun değildir. Olabilir. Kana
atlerini hürmetle dinlerim. Bizim metodumuz, 
temin edebileceğimiz malzeme ile mümkün ol
duğu kadar daha iyisini yapmak gayretinden 
ibarettir. 
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Zannediyorum ki, bu izahlarımla arkadaşları

mın suallerine cevaplarımı arz etmiş bulunuyo
rum. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Salâhattin Karayavuz. 
SELÂHATTÎN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arçjg&daşlar; bir tütün mmtakası mebu
su olmam hasebiyle bir arkadaşın konuşması bu
raya gelmeme sebeboldu. Ege tütün piyasasının 
bu sene gösterdiği fevkalâde manzara kendi mm-
takamızdaki zürradan, müstahsıldan aldığımız 
mektuplarla sabit hale geldi. Bu mektuplarda 
Ege tütün piyasasında tatbik edilen metodu muT 
hakkak bizim tütün piyasamızda da tatbik edin 
diyorlar. Ege tütün piyasasından zürra gayri-
memnundur diyen arkadaşın hangi zürra ile ko
nuştuğu, üzerinde durulacak bir meseledir. Ben 
bunu şuna bağlıyorum: Muhalefetin, gayet tabiî, 
tenkid hakkıdır. Bu hakkı kabul ediyoruz. Ben 
muhalefetin yerinde olsam tenkidlerimi daha 
ciddî esaslara bağlardım. Böylece daha kuvvet
li olurdum. Meselâ tütün, Ege mıntakasıhda bir 
arkadaşımıza göre memnuniyet verici " değildir, 
Vekil memnun olduğunu belirtir. Bir başkası al
dığı bir mektupla bu memnuniyeti teyideder. Mü-
nekkid arkadaşımız harice sigara ihracı için mü
racaat edildiği halde Vekâlet tarafından müsaade 
edilmediğini söyler. Vekil çıkar «Kanun bu salâ
hiyeti bize vermiştir, müracaat edin yapalım» der. 
Arkadaşımız zammın % 20 olduğunu söyler, Ve
kil sarih ve istatistiğe dayanan ifadesinde bunun 
% 60 olduğunu söyler. Biri, «hiçbir fabrikamız 
rasyonel çalışmaz» der, beri taraftan her fabri
kanın iyi çalıştığını iddia edecek, evvelkini çürü
tecek deliller serd edilir. Buraya çıkan arkadaşla
rımız ya bu mevzularda bilgisizdirler, yahut isti-
nadettikleri esaslar ciddî bir tetkika istinadetme-
mektedir. Bu ihtimallerden hangisini kabul eder
sek edelim daima, muhalefet namına burada ten-
kidde bulunan arkadaşlarımızın lehinde olmıya-
eaktır. Ya ciddi bir çalışmaya müstenit değildir, 
yahut gayrisahihtir. İkisinin de bu Meclisin hu
zuruna gelecek mahiyette olmadığını ve buna da 
lüzum olmadığını tahmin ederim. 

REÎS — Söz hakkından vazgeçen arkadaşlar 
bulunmakla beraber halen söz almış 6 arkadaşı
mız vardır. Kifayet takriri var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
İnhisarlar Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde 
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görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçel Mebusu 
Y.'Karabulut 

REÎS — Kifayeti müzakereyi kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. Fasıllara geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P. 

101 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

209 

210 

212 

Vekil tahsisatı * 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul Oililınıştır. 
Üsretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilir MÜ 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul ediliştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul.edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı . 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek er 
tayını 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler,.. Kabul edilmiştir, 
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220 

, 301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. % 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — B âbul edenler... ̂ Et-
mıyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — • Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmigtir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

10 000 

76 765 

7 500 

110 500 

480 000 

350 000 

355' 000 

110 000 

270 000 

1 119 000 

130 000 

728 000 

7 500 

Lira 

408 

407 

410 

412 

414 

417 

418 

423 

426 

448 

Haber alma masrafları 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar . 101 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat masrafları 1 050 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük kapılarında ve deniz 
motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 70 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 101 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderme masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 1 
REÎS— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum bulunmı-
yan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkındaki 6696 sayı
lı Kanun gereğince teşkil edi
lecek Komisyon azalarına veri
lecek ücretler ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler kar
gılığı 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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451 

452 

453 

476 

478 

501 

502 

701 

711 

751 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS— Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilir kişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücretler 
ile metinlerin teksir ve bastırıl
ması için lüzumlu kâğıt, baskı 
ve saire masrafları 
REİS— Kabul edçnler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı tamirleri ve küçük yapı
lar t 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemelerin 
tamiri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçe

sinin heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletiyle beraber ya
pılmıştır. Maddeleri okuyoruz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Kanunu 

1959 yılı Bütçe 

MADDE 1. — İnhisarlar. Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı yatırımları dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 42 171 845 lira ve yatının masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 73 250 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 
F. Lira 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

218 

[Memur ve hizmetliler ücretleri 23 534 850 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 289 425 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 16 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 710 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3'G56 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 707 345 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4896 sayılı Kanun gereğince 

, ödenecek kasa tazminatı 720 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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229 Memur, hizmetli, emekli dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar karşı
lığı, (Bu fasıldan (A/l) işa
retli cetvelin alâkalı tertip
lerine gerekli tahsisatı aktar
maya Maliye Vekili yetki
lidir.) 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
-* REİS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

407 Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 690 800 

105 001 

465 000 

510 000 

330 000 

380 000 

1 616 500 

465 000 

15 000 

94 500 

17 500 

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

420 Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6*696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyehler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 
REİS —' Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Lira 

80 000 

407 501 

220 000 

15 000 

115 323 

75 000 

35 000 

60 500 

5 000 

110 000 

35 000 

969 

i 



\ 

t : 46 26.2 
F . Lira ( 

502 Eski yıllar borçları 28 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 75 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli hayır kuru l la r ına yar
dım 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 925 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

735 Bina satmalma ve yaptırma 15 625 000 

REİS — Halim Ateşalp. . 

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 
fc arkadaşlar, bu fas 1da söz almaktaki yegâne 

maksadım bir meselenin tescili, tesbiti içindir. 
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile 6556 ve 

6532 sayılı kanunlar muvacehesinde kibrit ve 
bira sanayii inhisarı Gümrük ve inhisarlar Ve
kâletinin salâhiyeti dış:na çıkarılmıştır. Hal
buki bundan 20 - 25 gün evvel Bütçe Komisyo
nunda kabul edilen bir kanunla Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâletine bira fabrikası yaptırmak salâ
hiyeti verildi ve tahsisatı ayrıldı. Evvedemirde 
fabrikanın yap1 İması için yerinin tesbiti lâzım
dır. Bunda nazara alınması lâzımgelen; istih
sal edilecek maddei iptidaiye, yapılacak fabri
kanın istihsal edeceği biranm nakli hususunda 
göreceği kolaylık ve az masrafla yapılması gibi 
iktisadi hususlardır. Halbuki fabrikanın yerini 
tesbit etmeden bir kanun Bütçe Encümeninde 
kabul edilmiş bulunuyor. Bu arada bir mese
leyi arz etmek isterim. Bu da birkaç sene evvel 
Sivas'da bir bira fabrikasının yapı1 ması için 
İnhYarlar Vekâletinin salahiyetli memurları 
gelmişler, yerini tesbit etmişler, etüdünü yap-
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mışlar, muvafık görmüşlerdi. Geçen sene vâki 
müracaatımıza ise, Inhisralar Vekili bira fab
rikası yaptırmıyoruz, bunu serbest mselek er
babına bıraktık diye cevap verdiler. Bu sene 
kabul edilen tahsisat ile bira fabrikası yapıla
caksa bu İnhisar1 ar Vekâletinin vazifesi cümle-
sindense seçilecek yerin iktisadi olması lüzu
mu üzerinde durmak istiyorum. 

REİS — Buyurun İnhisarlar Vekili.. Efen
dim Rıza Tekeli Beye de söz vereyim, ikicine 
birden cevap vermek isterseniz. Buyurun Rıza 
Tekeli. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Sayın Vekil 
Maltepe Tütün Fabrikası mevzuuna temas etti
ler. Biz burada bu iş hakkında söz söylememiş
tik. Yalnız encümende konuşulmuştu. Maltepe 
Tütün Fabrikasının seyrini tenkid ettik, şu se
bepten; Sayın Bakan diyor ki, o zamanki istih
lâki mevcut fabrikalar karşıladıkları, için yeni
den bir fabrika kurmaya lüzum görülmediğin
den makinaları şuraya buraya verildi. Ama, 
Maltepe Tütün Fabrikası bizim iktidarımız za
manında niçin kurulmak istendi, bunu encümen
de anlattık, burada da bir defa açıklamak zo
rundayız. Biz Maltepe Tütün Fabrikasını kurup 
en modern bir fabrikasyon tesis ederek dış 
memleketlere mamul sigara satmayı düşünü
yorduk. Yoksa dâhilin istihlâkini karşılamak 
hedefimiz değildi. Şimdi arkadaşlar, dış memle
ketlere şeker, çimento ihracını düşünüyorsunuz 
da tütünlerin mamul olarak ihracedilmesine ni
çin çalışmıyorsunuz? Erzurum Et Kombinasının 
başına ne geldiyse, Maltepe Tütün Fabrikasının 
başına da o geldi. O zaman Erzurum Et Kombi 
nasını lüks buldunuz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Hangi mem
leket mamulü vardır? 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Vardır Bey
efendi, dışarı giderseniz görürsünüz. O zaman 
makinalar geldi ve makinalar muhtelif fabrika
lara tevzi edildi. Halbuki o zaman fabrika ku
rulmuş olsaydı hiç olmazsa memleket içinde hal
ka daha iyi kalitede sigara satmak, temin etmek 
imkânına sahip olurduk. O zaman yapmadık 
şimdi bunun bir kaç misli masrafla tekrar aynı 
tesisler kuruluyor. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili.. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) -« Muhterem arkadag-
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lar; evvelâ bir noktadaıi memnuniyetimi arz 
edeyim. İnşa halinde olan Maltepe Sigara Fab- • 
rikasından dolayı basiretsiz idare, vaktiyle ya- ; 
pılmadı, sonradan yapılmaya başlandı, masraf j 
fazla oldu gibi tenkidlerden hamdolsun sarfına- ! 
zar ettiler ve tenkidlerini sadece fabrika yapıl- j 
saydı harice daha iyi ve daha iyi ambalajlı siga
ra ihracederdik, noktasına getirdiler. ' Bundan 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Şimdi, ihracat niçin yapılmıyor? Eğer arka
daşımız dünya memleketlerinde tütün sanayiin 
ne şekilde işlediğini ve o memleketlerin hariç
ten tütün ithaline karşı ne gibi tavırlar takınmış 
ve takınmakta olduklarını bilmiş olsaydı, böyle 
konuşmazdı. Biz nasıl ki, inhisar mevzuunda bir 
malî monopol olarak % 60 (Bâzı memleketlerde 
ve meselâ italya'da % 73 tü) bir vergi cibayet 
ediyorsak, onlar da kendi memleketlerinde sırf 
böyle yüksek vergi cibayetr maksadiyle mono
pol tesis etmişlerdir. Malî monopol tesis etmiyen 
memleketler de bu yüksek vergiyi bandrol usu-
liyle temin etmektedirler. Şimdi böyle bir mem
lekete yani monopol yolu veya bandrol usuliyle 
tütün mamullerinden son derece yüksek vergi 
alınması şeklinde bir hareket takibeden memle
kete mamul tütün ihracetmek ve onlarla kendi 
memleketlerinde rakabete girişmek kolay bir iş 
değildir. Bizim bâzı ufak çapta teşebbüslerimiz 
mevcuttur. Meselâ, İsviçre'de bir şirketimiz var
dır. Fakat çapı ufaktır. Daha ziyade reklâm te
miniyle yetiniyoruz. İsrail'de de bir şirketimiz 
vardır. Teşebbüslerimiz daha ziyade mahalle
rinde birer müşterek müessese kurmak şeklinde 
oluyor. Yoksa buradan gönderilecek mamul tü
tün kendilerinin mamulleriyle rekabet edeceği 
için gayet fazla gümrük resmine, ayrıca band
rol ve monopol resmine tâbi tutulmaktadır. 
Onun için rekabet imkânı yoktur veyahut çok 
zordur. 

Tekrar arz ediyorum, Maltepe Sigara Fabri
kasını Et Kombinası ile falan kıyas etmeyin. 
Arz ettim, bir iş programı yapılmış, avan pro
jesi tesbit edilmiş. Fabrika 12,5 milyon kilo ka
pasite ile çalışacak, ama bugün 17,5 milyon ki
lo normal mesai ile, normal mesai üzerine çıkı
lırsa 20 milyon kilo. Kim tahmin eder ki, 1959 
da istihlâk artışı bugünkü haddi bulacak. Böyle 
bir şey iddia edemezsiniz ve bunu yantığımız 
zaman basiretsiz diyemezsiniz. İstihlâkte sene
de %J& artış..- Bu birçok şeyler ifade eder. Va-
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tandasın istihlâk gücünün ne derece arttığını 
buradan görebiliriz.' Ayrıca, sigara, et, ekmek 
gibi de değil. Vaziyet böyle olunca elbette ki, 
bunun tedbirini almak ve fabrikayı daha yük
sek ölçüde yapmak lâzım idi. Onun için basi
retsizlik falan diye bir şey mevzuubahis değil
dir. Bilâkis o zamanki 40 milyon lira ile bu fab
rika yerine inşa ettirdiğimiz mektep, hastane, 
yol, köprü gibi âmme tesislerini daha ucuza 
mal ettik. 

REİS — Faslı reylerinize, arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

736 5113 ve 6476 sayılı kanunlar 
gereğince satınalınacak veya 
yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarlan 5 000 000 

*. 
REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, Halim 
Ateşalp arkadaşımızın sorduğu suale cevap ve
remedim, özür dilerim. Cevapsız kalmaması 
için arz ediyorum. Hakikaten bira sanayiini ser
best bıraktık. Halen inhisar mevzuu değildir. 
Fakat serbest bıraktığımız tarihten itibaren ye
ni tesisler kurulması için bir serbest teşebbüs 
müracaat etmemiştir ve esaslı bir teşebbüs mev
cut değildir. İki fabrikanın temin ettiği 25 mil
yon litre bira memleket ihtiyacına asla kâfi gel
memektedir ve hakikaten bira yaz aylarında 
karaborsa olmaktadır. İhtiyacın fazlalığı, ima
lâtın noksanlığı yüzünden Hükümet olarak 
vatandaşın ihtiyacını karşılamayı muvafık gör
dük. Bu münasebetle evvelâ İstanbul'daki fab
rikayı yedi milyon litreye tevsi için teşebbüse 
geçtik. Bunun da kâfi gelmediğini düşünerek 
10 milyon litrelik yeni bir fabrikanın kurulma
sını prensibolarak kabul ettik. 

-Arkadaşımız diyorlar ki, yerini tesbit etme
den; almadan neden oluyor? 

Elbette böyie olacak. Biz salâhiyet aldık. Sa
lâhiyet olmazsa tetkikat yapamayız. Prensib-
olarak on milyon litre kapasiteli bir fabrika 
kurulmasını kabul ettik ve şimdi bu salâhiyeti 
aldık. Bir noktayı arz edeyim : Kanunun vekâ- * 
• 1 etimize verdiği salâhiyet «müsfcakillen iş yap
mak» şeklinde değildir. İcra Vekilleri Heyetinin 
tâyin ettiği şekilde sigara fabrikası, diğer tesis-

971 -



İ : 46 26.2 
ler ve bu arada bira fabrikası kuracağız. Bun
ların esasları düşünülecek Hükümetçe bir pro
grama bağlandıktan spnra bu programı vekâle
timiz tatbik edecektir. 

REİS — 736 ncı faslı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

741 4898 sayılı 'Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 20 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunları kurma 
masrafları 30 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satınalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme 
ve Binırlandırmar masrafları 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 914 102 050 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 
F. ' Lira 

1 Satış kârları : (İnhisarlar ge
liri) 566 736 070 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü-
V . sum) 3 800 000 

REÎS — Reşit önder. 
REŞÎT ÖNDER (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, biraz evvel İnhisarlar Vekâleti Büt-
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çesinin heyeti umumiyesi üzerinde konuşurken 
Sayın Vekil, C. H. P. nin, muhalefetin, bilhas
sa son Ege seyahatlerinde Akhisar'da yapmış 
olduğu konuşmalardan bahisle, tütünleri ucuz 

1 

alıyorlar tarzında kötü bir çığır açıldığını ifa
de ettiler. Hafızalarınızı yoklayın, 1950 se
çimleri arifesinde D. P. sözcüleri, bugün va
tandaşa sigaranın tanesini beş kuruşa içir-
dikleri sigaranın, paketinin beş kuruşa verile
ceğini, tütün ekicilerine de tütünün kilosu
nu on liraya alacaklarını âdeta kendilerine bir 
bayrak edinerek bol bol vadetmişlerdi. Bu kö
tü bir çığırsa bu çığırı biz değil siz açtınız. 
Kaldı ki, tütün fiyatlarının % 50 arttığını söy
lediler. Bunun % 50 değil de % 100 arttığını 
kabul etsek dahi, üç Kraya satılan bir tütünü, 
ekici altı liraya satsa dahi gene tatminden uzak
tır. Zira bu kararla vatandaşın alım gücü 
azalmış bir liraya aldığı aspirini son karar
la 422 kuruşa almak mecburiyeti ile karşıkar-
şıya bırakmıştır, biz bunu ifade etmek istiyo
ruz. 

REÎS — Efendim, mevzu içinde kalmanızı 
rica ediyorum. 

REŞÎT ÖNDER (Devamla) — Mevzuun 
içindeyim, efendim. 1,5 doların bugünkü res
mî kuru 13,5 liradır. Ege bölgesi tütünleri 13,5 
liradan ihracediliyor. Buna mukabil çiftçi
nin eline 4 lira veriliyor. Biz bunu iafde et
miş bulunuyoruz. Kaldı ki, tütün ekicisinden 
kesilen paralarla İnhisarlar İdaresinin destek
leme mubayaasını uhdesinde bulundurmasına 
rağmen Tekelin verdiği baş fiyat 480 kuruştur. 
481 değildir. Kayma fiyatları ise bunun çok 
altındadır. Bunu arz etmek için huzurunuza 
çıkmıştım. 

REİS — Enver Dündar Başar. 
ENVER DÜNDAR BAŞAR (İzmir) — Efen

dim, arkadaşımızı mazur görmek lâzımdır. 
Çünkü kendisi, Ege Bölgesinde tütün piyasacı 
cereyan öderken halkan .sevincini takibedememiş. 
Aynı bölgenin bir mebusu olarak arz edeyim 
ki, halk bu sene tütün, satışlarına Hükümetin 
göstermiş olduğu alâkayı derin bir sevinçle kar
şılamış ve bir bayram havası bütün tütün böl-
gesini sarmıştır. 

Bu bölgenin bir mebmsu olarak hükümetin 
ciddî alâkasından dolayı teşekkürlerimi, tebrik-
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lerimi burada ifade için çıktım. Demin bu fır
satı kaçırdım. 

Tütünlerin yakılması, samimiyetle ifade ede
yim, Halk Partisinin icadettiği bir şeydir. Ken
di zamanlarında tütünü gaz parasına alırlar, 
tütünlerin koçanlarını zavallı müstahsil piyasa 
açıldığında kazalarına ve köylerine gelen gerek 
Vekâletin eksperlerinin gerek tüccarların eksper
lerinin ayaklarına atarak Allah aşkına tütünü
mü alın diye yalvarırlardı, ağlarlardı. Bugün 
bunların hepsi tarih olmuştur. Tütün müstahsı-
İma değer fiyatı verilmektedir. Ve müstahsil 
hükümetin bu alâkasına her vesileyle şükranla
rını ifade etmektedir. Bunu ıttılaınıza arz et
meyi vazife sayarım. (Alkışlar). 

RE IS — Bütçe Encümeni adma Behzat Bil
gin. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL-". 
GÜN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu mev
zuda Halk Partisinin esassız, menfi bir propa
ganda takibettiğini hayretle görmekteyiz. Arka
daşlar diyorlar ki, tütünü 4,5 liraya almışlar* 
10 liraya ihraç ediyorlar. Bu nasıl iştir! Tütün 
alınır, işlenir ve işletme masrafları eklenir ve 
neticede 1 dolar karşılığı alman tütün meselâ 1,5 
dolara satılır, 1,5 doların getireceği para 7,5 lira 
olaeaktır. Bundan müstahsil şikâyetçiymiş. Müs
tahsil memnundur, biz kendi bölgemizdeki tütün
cülerin bu senenin satışından ve inhisarlar ida
resinin" yapmış olduğu yardımdan ve piyasa
nın almış olduğu çok müsait » şekilden müstah
silin ne derece memnun olduğunu kendilerinden 
gelen mektuplarla, telgraflarla <ve mahallinde, 
kendi aralarında piyasanın açılışında hazır bu
lunan arkadaşlarımızın müşahedeleriyle tesbit 
etmiş bulunuyoruz. C. H. Partisinin bu şekilde 
propagandasına bendeniz şu sebebi gösterebili
rim. Bu propaganda bugün başlamış değildir. 
Bu prim mekanizması ilân edildikten sonra böl
gede mütemadiyen yapılan zehirli telkinin bir 
neticesidir. O zaman, 210 kuruş olan prim veri
lecek, fakat bu size intikal etmiyecek, tüccarın 
elinde kalacaktır şeklinde söyleniyor idi. Ekim 
ayında bölgemizi dolaştığımız zaman masum 
vatandaş nezdinde bu propagandanın tesirlerini 
gördük, endişelerini izhar ettiler. Biz teminat 
verdik; dedik ki: Sizin tütünleriniz geçen sene 
vasati olarak 300 kuruşa satıldı. Yeni piyasa 
açıldığı zaman tütünleriniz 450 kuruştan 
aşağı düşmiyecektir. Tüccar tarafından 
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prime uygun değer fiyatla alınacaktır. 
Diğê r taraftan tüccar - farz>ı mahal . va
zifesini ifa edemiyecek olsa - ki hamdolsun 
lâyıkı ile ifa edilmiştir - Hükümet her zaman 
göstermiş olduğu himayeyi ve desteklemeyi yine 
yapacak, her zaman olduğu gibi tütünü değeri 
ile son yaprağına kadar alacaktır, dedik. Bizim 
o zamanki teminatımız bugün fazlasiyle tahak
kuk etmiştir. Tütün mahsulü üç gün içerisinde, 
hattâ bâzı yerlerde 625 - 650 kuruş fiyattan müs
tahsilin elinden alınmıştır. Bunu hükümete ve 
bize çektikleri telgraflarla bildirdikleri halde 
Halk Partisi sözcülerinin böyle bir şey olmadı 
gibi göstermek hevesleri gariptir. Her ne şekil
de olursa olsun halkının memnuniyetinden ken
dilerinin memnun olmamaları ve birtakım men
fi ifadelerle hükümetin muvaffakiyetini muvaf-
fakıyetsizlik gibi göstermeye çabalamaları cidden 
şayanı teessüftür. 

REÎS — Reşit Önder. 
REŞlT ÖNDER (Tokad) — Biraz evvel En

ver Dündar Bey arkadaşımız Ege bölgesine git
mediğimi ve sathi mütalâalar ileri sürdüğümü 
beyan etti. Bendeniz diğer arkadaşlarımla bir
likte piyasa açılmadan dört gün evvel Ege böl
gesine gittik. Fakat oralarda Ege bölgesi me
buslarından bir tanesi bile yoktu. (Soldan : Gü
rültüler) 

Halk Partisi iktidarı devrinde tütünün yal
nız bir ölçü gaz bedeline satıldığım söylediler. 
1942 den bu yana fiyat istatistiklerini tetkik 
ederlerse tütün fiyatlarında esaslı bir artış ol
madığı görülür. Kaldı ki, şimdi paranın kıyme
ti 10 misli düşmüştür ve buna mukabil yapılan 
zam meydandadır. (Soldan gürültüler, sadet dâ
hili konuş sesleri) Buraya gelip böyle yuvarlak 
konuşmalarda bulunmak doğru olmıyan bir ha
rekettir. Para kıymetinin bu kadar.. 

RE IS — Reşit Bey para kıymetini koşuşmu
yoruz burada, fasıl dâhilinde konuşunuz. 

REŞİT ÖNDER (Devamla) — Benim bütün 
bu mevzulardan haberim var. Çünkü bendeniz 
hem zürraım, hem de tüccarım. Bu mevzuda 
sadece fiyatların artışını değil, vatandaşın alım 
gücünü de nazara almak lâzımdır. Diğer mad
delere yüzde 332 zam ederken, vatandaşın ala
cağı tütüne yüzde 50 zam verilmesini burada 
büyük bir iftihar vesilesi ile ifade etmeyin. Ar
kadaşlar, vatandaş hesabını, alışverişe çıktığı 
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zaman, cebindeki para ile mukayese etmesini bi
liyor. (Soldan, gürültüler) 

EEÎS — Beyefendiler, müsaade buyurun. 
(Sağdan, ihtar ver, Reis Bey sesleri) Riyaset 
takdir eder efendim, müsaade buyurun. 

Buyurun, Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlarım; 1950 den evvelki lütün 
durumu hakkında, ben de bir tütün müstahsili 
olarak kısaca malûmat arz edeceğim. 

Bursa bölgesinde 1946 ile 1950 arasında sa
tılamamış 4 senelik tütün stoku mevcuttu, 
6,5 - 7 milyon kilo tütün tüccarın elinde ve 
bu kadar da müstahsilin elinde olmak üzere 
13 milyon kilo tütün bulunmakta idi. 

REŞİT ÖNDER (Tokad) — Ama şimdi 59 
milyondur. 

SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 
1946 ile 1950 arasında Bursa vilâyetinde «atıl
mamış tütün miktarı 13,5 milyon kilodur, bu
nun ıstırabını çekiyorduk. Halbuki şimdi müs
tahsil tütününü her sene satmaktadır. 

1950 de milletvekili olarak geldiğimiz za
man vilâyetimizin iki tane büyük istirabı var
dı. 15 milyon kilo satılmamış zeytini ve 13,5 
milyon kilo satılmamış tütünü. Nazari olarak 
konuşmıyalım. Burada bunu satmak için gün
lerce uğraştık. Nihayet Hükümetin aldığı mü
essir tedbirler sayesinde bu tütünler satıldı. 

Şimdi iddia edebilirim ki, piyasanın geç 
açılmasına rağmen müstahsilin elinde tütün 
kalmamaktadır. Bu itibarla Bursa tütün ekici
leri namına İnhisarlar Vekâletine teşekkürleri
mi arz ediyorum. Arkadaşlar, burada politika 
yapabiliriz ama hakikatler dışında yapılan po
litika memleketin neflne değildir. Ancak haki
katler burada konuşturulmalıdır. 

Acaba tütün müstahsillarım bu fiyatlar tat
min ediyor mu? Ben kendi vilâyetimden bah
sedeyim*, bugün bizde tütün yerinin kirası se
nelik 100 - 120 liraya kadar çıkmıştır, tatmin 
etmese bu kadar yüksek bedel ile arazi kirala
nabilir mi? Aşağı yukarı bizim bölgede 8 - 10 
milyon kilo tütün yetiştirilmektedir. Biz, Hü
kümetin aldığı tedbirlerden o kadar memnu
nuz İd, minnettarız, müteşekkiriz. 

REİS — Riyöset bir hususu müşahede et
mektedir, isterseniz buna müsamaha deyiniz, 
arkadaşlarımızın ekseriyetle faslın dışına çık-
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tıklan görülüyor. Buna meydan vermemenizi 
bilhassa rica ederim. 

Kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye konmasını arz 

ve teklif ederim. 
Ağrı Mebusu 

Selim Yatağan 

REİS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

\ 
P. Lira 

150 000 

800 000 

* 3 Para cezaları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hâsılat 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Tütün, içki, tuz, M. müdafaa 
vergileri 342 315 980 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 3. — 26. V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebci Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli bu kanuna bağlıdır. 

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

MADDE 4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin

ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu lâyiha
sı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — 25 . III . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1959 
bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-6 
nci kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının husu
si hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1959 büt
çe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 9. «— İnhisarlar Umum Müdürlüğü
ne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hiz
metlilere (Bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâ • 
hil) masrafları döner sermayeden Ödenmek üze
re çalıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve 
ekmek veya (işçi adedi pişirme masrafını kar-
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şılıyamıyacak kadar az olan yerlerde) çalışan 
işçilere, heyet raporiyle perhiz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bu
lunan işçilere yemek ve ekmek bedelinin teka
bül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

REİS -r~ Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerini
ze arz edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
bütçesine rey kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul
lansınlar. 

O — Ziraat Vekaleti Bütçesi 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/263) (1) 

5. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 malî yı
lı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/270) (2) 

REİS — Ziraat Vekâleti 1959 bütçesi ite 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Umum Mü
dürlüğü bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Söz alanları okuyorum : 
Avni Ural, Hüseyin Agun, 'Behram öcal, Sa

dettin Karacabey, Ahmet üstün, Ömer özen, M. 
Yılmaz Mete, Turhan Akarca, Muammer Tekin, 
Cemal Tüzün, Âlim Sipahi, İrfan Haznedar, Na
ci Yıldırım, N. ihsan Tolon, Mehmet Geçioğlu, 
Sami Göknar, Rauf Bayındır, ibrahim Us, Fazıl 
Yalçın, Sait Erdinç, Emin Soysal, Adnan Ça-
lıkoğlu, Dursun Akçaoğlu, Abdullah Koksal, 
Sabahattin Kadirheyoğlu, Mehmet Delikaya, Ha
san Tez, Ferid Melen, Sırrı Atalay, Vahap Diz-
daroğlu, Osman Bölükbaşı, Osman Canatan, 

(1) 52 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 53 8. sayûı matbuq zaptın sonundadır* 
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Hayri Çopuroğlu, îbrahim îmirzalıoğlu, Aihmet 
Yılmaz, Ahmet Karamüftüoğlu, Ali Menteşoğlu, 
Hasan Erdoğan, Rıza Tekeli, Turgut Yeğenağa, 
Selim Soley. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Avni Ura'l, bu
yurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA AVNÎ 
URAL (Uşak) — Muhterem arkadaşlar; Ziraat 
dâvalarımızın tamamına Ibu kısa zaman içerisin
de yer vermenin imkânsızlığı aşikârdır. Böyle
likle millî ekonominin ve millî gelirin esasını 
teşkil etmesine ve 20 milyonluk müstahsil insan 
gücünün temsil ettiği hüyük istihsal dâvasına 
rağmen; deva olucu müdahalelerimizi istediği
miz <gihi yapamamaktayız. 

Millî gelirimizin % 50 sini ve ihracatımızın 
% 85-90 mm'zirai 'gelirin teşkil ettiği malûmu
nuzdur. 1950 ye kadar yapılan sayımlarda nüfu
sumuzun % 75 inin köylü ve % 85 inin de zira-
atle iştigal ettiği anlaşılmaktadır. Diğer taraf
tan 5 milyona yakın ailenin çiftçilikle iştigal 
ettiği 'bu hakikatlar nıeyanmdadır. Çiftçilikle 
meşgul nüfusun % 40 ı ııelbati istihsal, % 2 si 
yalnız hayvancılık, 'diğer % 60 a yakın kısmı 
nehati ve hayvani istihsalleri 'birlikte yapmak
tadır. 

(Bu hakikatlere istinaden Türkiye'nin hir zi
raat memleketi olduğunu kabul etmek zaruri
dir. 

Türkiye ekonomisinde ziraatin tesir ve mü
dahalesi iki suretle müşahede edilir : Birincisi; 
•doğrudan yaratılan hâsıla ile, ikincisi; diğer 
ekonomik faaliyetler yanında ziraatin iştirakiy
le elde edilen 'kıymetlerle. 

İhracatımızın % 85-90 mm döviz getiren 
fctymet olarak zirai mahsullerimiz teşkil eder
ken, ithalâtımızın % 15 ini de ziraat sektörü 
için yurda getirilen hammadde veya malzeme 
teşkil etmektedir. Böylelikle iç ve dış ticareti
mizde ziraatin mühim mevkii ile gelirde sağla
dığı hacmi" tebarüz ettirmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan ziraatin, millet iktisadi 'bün
yesi içerisindeki ehemmiyeti; nüfusumuzun hü-
yük ekseriyetinin köylü ve hinnetice gelirini zi-
raatle temin etmesi teşkil eder. Millî gelirde zi
raatin iştiraklerle olan payını; ticaret, imalât, 
sanayinin yekûn hâsılasında yarattığı 'kıymet
lerle ve 'kullanılan hammaddeler olarak göste
rebiliriz. Bu meyanda yıllık deniz ve demiryol
ları nakliyatının % 40-50 sini zirai mahsullerin 
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teşkil etmesi, keza bir misal olmak üzere zikre
dilebilir. İmalâtta kullanılan hammaddelerle, 
mahrukat gibi tâli maddelerin hu sahada da ge
lirin % 70-75 ini teşkil ettiği hir vakıadır. O 
halde : 'Türkiye'de millî gelirin yarısını doğru
dan zirai hâsılalar teşkil etmekte, ayrıca iç ve 
dış ticaret, imalât, sanayi ve ulaştırma gibi sa
haların faaliyeti ile vasıtalı .olarak büyük ha
cımda millî gelire tesir icra etmekte olduğu ne
ticesine vâsıl oluruz; ziraat dâvamız, diğer yön
den 20 milyonu aşan muazzam müstahsil insan 
gücünün ve emeğinin değerlendirilmesi 'davası
dır. 

iktisadi kalkınmamızın esasını teşkil etme
si itibariyle ziraate lâzımgelen ehemmiyet ve
rilmiş ve her türlü teşkilât, program ve cihaz-
lanma Ibu maksada gere nizamlanmış ve diğer 
tabiî şartları hüyü'k imkânları ile yurdun istih
sal kaynakları teşvik edilmiş olsaydı, kalkınma 
hir hakikat olurdu. 

Zirai mahsullerimizin ihracatı ile temin edi
len % 85-90 hacmmdaki gelirimizi, ihracatçı kal
mak suretiyle millî bir mevzu edinmek: ve her 
türlü kuruluşumuzu hu yönden tesbit etmek 
elbette kabildir. 

Bizde nüfus hasma yılda 72 litre süt düş
mektedir. Başka milletlerde ise nüfus hasma 
isabet eden süt miktarı 300-372 litreyi hulmalt
tadır. 

Keza yılda nüfus hasma 12 'kilogram et istih
lâkimize karşı başka milletlerde hu miktar 
150-280 kilogram arasında değişmektedir. 

istihlâkte görülen Ibu hoşluğun fiyatları su
ni olarak yükseltmek suretiyle telâfisine gidil
mektedir. Bu hal ise halkın iştira 'gücünü aşan 
miktarlara baliğ lolmasiyle satın alınamamakta
dır. Bereket versin Amerikalı dostlarımızın ta- * 
vu'k ve hindileri et ve buğdayları, süt ve pey
nirleri dev sanayi ülkesinden ziraat memleke
tine akıtılmaktadır. Halen Türkiye'de 'buğday 
istihsali âzami 15 milyon tondur. Mücadele ve 
tohum ıslahiyle bu miktar 20 milyon tona, kim
yevi gübre verilmesiyle de 30 milyon tona ba
liğ olabilir. Aynı zamanda standart ve kaliteli 
bir seviyeye ulaşacak ve maliyet bugünkü ra
kamın yarısına düşecektir. Binnetice bugün 
Türk Milletinin dâhili gıda ihtiyacını karşıla
mazken halen müracaatleri bulunan dış pazar
lara sevkı mümkün olacaktır. Buna rağmen ik
tidarın bugün bir buğday politikasının bulun-
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madiğini görmekteyiz. Esasen Ziraat Vekâleti 
bünye itibariyle dezorganize bir haldedir. 

Halen Devlet Üretme Çiftliklerinin tohum ve 
istihsal ve tevzi kapasitesi 60 bin tonu geçme
mektedir. Damızlık hayvan tevzii ise yok dene
cek kadar azdır. 27 çiftlikten 15 i zararlıdır, 
Buğday maliyeti 20 kuruş civarındadır. Köylü
ye tohumluk olarak 60 kuruşa satılmaktadır. 

Vekil Bey; (Ucuza verilirse köylü tohumlu
ğu yer) demektedir-.. Banka faizleri ve mas
raflar da hesabedilirse köylüye çok daha paha
lıya mal olmaktadır. Buna rağmen köylünün 
buğdayı maliyetinden daha dûn fiyatla satm-
alınmakta ve satmaya mecbur edilmektedir. 

Yıllardan beri. senede ihtiyacımız bulunan 
300 bin tonluk tohumluğu Ziraat Vekâleti te
mine çalışmamıştır. Ziraat Vekâletinin istihsal 
dâvası, diye bir meselesi yoktur. Bu hal zira-
atin her sahasında böyledir. Bu vekâlet Hükü
met bünyesi dışında, keyfîlik atmosferi altmda 
idareye sahip bir manzara arz etmektedir. Sa
yın Vekilin hevesleri ve tatbikatı tamamen indî 
kanaatlerinin mahsulüdür. Kanunlara itibar 
edilmemekte veya kanunlar tatbikata uydurul
maya gayret edilmektedir. Bir iki misal, arz 
edeyim : Kilis'te hususi şahıslara ait bir zeytin
yağı fabrikası kurulmuştur. Vekil Beyin emir
leriyle bu fabrikaya Devlet üretme Çiftliği 
3 092 000 lira ile, Zirai Donatım Kurumu 
1 000 000 lira ve Orman Çiftliği 500 000 lira 
ile iştirak ettirilmiştir. Bu müesseselerin kanun
ları sarihtir. Hususi veya resmî yatırımlara iş
tirak edemezler. Kanunsuz hareket aşikârdır. 

Diğer bir misal : Gebze'de Tarım Okuluna 
ait bir arazi vekâletin diğer bir müessesesi te-* 
lâkki edilerek ve tesis yapacağı farz olunarak 
Zirai Donatım Kurumuna bir milyon küsur 
liraya, Vekil Beyin tazyikiyle satınaldırılmış ve 
bilâhara İş Bankasının Paşabahçe Cam ve Şişe 
Fabrikasına bu arazi sattınlmıştır. Bir defa : 

a) Arazi mektep maksadının gayri yere sa
tılamaz, tahsis edilemez. 

b) Donatım Kurumu zorlanmıştır ve mu
vazaaya götürülmüştür. Zira tesis yapacağım, 
diye satmaldırılmış ve sonra müzayedesiz sattı
nlmıştır. Görülüyor ki, kanunsuz ve suç teşkil 
eden hareket vardır. 

Başka bir misal arz edeyim : Muş'ta bir De
mokrat milletvekilinin kardeşine ait 14 dekar-
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lık arsa yüz küsur bin liraya satmalınnııştır. 
Aynı yerde Devlet Üretmenin 10 dekarlık ve 
halen boş ve satmalman arsadan daha kıymetli 
bir arsası da mevcututr. Bu arsanın bedeli 5433 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin sarahatine 
rağmen, Amerikalı dostlarımızın arazi açma ve 
istihsal mevzuuna tahsisan sarfı maksadiyle ve
rilmiş 9 milyon liralık fon bütçesinden ödenmiş
tir, keza kanunsuzdur. 

Kanunsuz sarfiyatın tipik başka bir misali; • 
5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin vazıh 
hükmüne rağmen Üretmenin döner sermayesin
den derneklere ve hayır cemiyetlerine yalnız 
1958 yılında (274 660,05) kuruş bağışlanmıştır. 
Bu sarfiyatın yerlerinden bir iki tanesini arz 
edeyim : Bir defa ziyafetler, mühim yekûn tu
tuyor. istanbul Liseliler Derneğine 10 000 lira, 
Kilis Kültür Derneğine 1 500 lira.. 

NREÎS — Lütfen cümlenizi tamamlayın, vak
tiniz kalmadı. 

AVNÎ URAL (Devamla) — Ben bunu on • 
dakikaya göre ayarladım ve süratle de okuyorum. 
Nasıl olur, Reis Bey? 

REÎS — Lütfen son sözlerinizi tamamlayı
nız. 

AVNİ URAL (Devamla) — Yanlış bakılmış 
olmasın, Reis Bey? 

Bir kere bu bağışlar içinde mühim yekûn 
tutan kısımlarını okuyorum : Moda Spor ve 
Kültür Derneğine 2 500, (Soldan, Allah razı 
olsun, sesleri) Siz böyle telâkki edersiniz.. 

REÎS — Listeyi okuyamazsınız, vaktiniz 
kalmadı, Riyaseti müşkül duruma sokmayınız. 

AVNÎ URAL (Devamla) — Ve saire, ve saire. 
0 halde cümlemi tamamlıyayım, efendim. 

Bütçe Komisyonunda, Sayın Ziraat Vekilin
den bu hususu sormuştum. Cevaben; (Cezai ve 
kanuni mesuliyeti şahsıma aittir, yaptım ve ya
pacağım) demişlerdir. Bütçe Komisyonu zabıt- • 
1 arında mevcudolan bu beyanı bir vekil yapar 
ve kanunları hiçe sayan tasarrufları saymakla 
bitmez olduğu müşahede »edilir, olmasına rağ
men Hükümet sessizce seyirci kalırsa son arz 
edilecek merci, Yüksek Meclistir. (Soldan, gü
rültüler, sağdan, bravo, sesleri) 

REİS — Hüseyin Agnn, buyurun. 
ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Efendim, Muş 

Demokrat Parti mebusları diye bizi itham etme
leri üzerine tavzih etmek için söz istiyorum. 
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REÎS — Bir dakika Hüseyin Bey. 
Efendim, Muş D. P. mebusları diye her han

gi bir itham karşısında Şemsi Ağaoğlu'na söz 
veriyorum. Buyurun. 

ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar
kadaşlarım, arkadaşımız Muş D. P. mebusları
nın kardeşinin arazisi kanuna aykırı olarak alın
mıştır dîye söylemeseydi, söz almıyacaktım. 
Ben bunu kendime çekiyorum. Bunu tavzih et
sinler. Muş D. P. mebusları çok araziye sahip-

* tir. Tapuda kayıtlı çok arazilerimiz vardır. Biz 
arazi alıp para kazanmaya tenezzül edecek adam
lar değiliz. Şefik Bey arkadaşımız bana izah 
ettiler, arz edeyim. Kardeşiyle birlikte müşte
rek bir arazilerini fidanlık için belediyenin ra
yicinden çok aşağı bir fiyatla vermiştir. Benim 
arazimdir, istersem daha ucuza veririm, istersem 
bedava veririm. Bunu dedikodu mevzuu yapıp 
hepimizi şaibe altında bırakmak doğru değildir. 

REÎS — Avni Bey, her hangi bir şekilde it
hamınız var mı 

« AYNI URAL (Uşak) — Tavzih edeyim. 
RE IS — Yalnız bu nokta üzerinde söz veri

yorum. 
AVNl URAL (Uşak) — Muhterem arkadaş

lar, sözlerime başlarken çok muhterem Vekil Be
yin her hangi bir şaibe altında kalmasını şahsan 
arzu etmem dedim. Maksadım bâzı meseleleri 
Yüksek Heyetinize arz edip hakikaten kanun
suz tasarruflar varsa bunların mesullerinin 
meydana çıkarılmasını temin etmektir. Bida-
yeten arz ettiğim gibi, bunları iyi niyetimizi iz
har için söylemiş bulunuyorum. 

Şemsi Ağaoğlu arkadaşımıza gelince : Bir 
defa isimden bahsetmedim, ikincisi Muş D. P. 
milletvekilleri demedim. Muş D. P. li bir mil
letvekilinin dedim. Tab'an yaradılış itibariyle 
böyle mevzuları kendisine mal edecek insan de
ğilim. Fakat bir vazifenin ifası sadedinde bunu 

i yapmaya mecburum. Bu itibarla eğer izin ver
miş olsaydınız , buna benzer 15 - 20 tane vesika
nın bütün delillerini burada arz edebilirdim. 
Nihayet bunları getirmek ve Meclisi Âliye ver
mek mümkündür. 

RElS — Bütçe Encümeni adına Hüseyin 
Agun Bey. 

HÜSEYİN AGUN (Rize) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ziraat Vekâletinin bir istihsal dâ
vası yoktur denildi. Ziraat Vekâletinin bir is
tihsal dâvası vardır. Yalnız Ziraat Vekâletinin i 
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değil; bu memlekette ziraatın sosyal bir dâva 
olması karşısında Demokrat Parti Hükümetinin 
dâvası vardır. Ziraat sahasında son 8 sene için
de Demokrat Parti iktidarının kazanmış olduğu 
neticeler pek kıymetlidir. Bunu kısaca anlatmak 
için.şu on dakikalık müddet kâfi değildir. Fa
kat bütçenin gerekçesinin istihsal tablosunda bu 
neticeleri okumak mümkündür. Demokrat Parti 
iktidarı iş başına geldiği tarihten itibaren bu 
memlekette artan, her yıl yükselen nüfus kesa
feti karşısında ve bu nüfusu beslemek dâvası 
karşısında bulunduğunu görmüştür. Memleketi
mizin 77 milyon hektar arazi içinde ekilir arazi 
miktarının ne olduğunu takdir eden rakamlar 
pek sıhhatli değildir. Memleketimizin umumi 
nüfusunu beslemek, bilhassa hububat bakımın
dan yeter bir hale getirmek için, 23 milyon hek
tar araziyi ekilip biçilir hale getirmek, hububat 
istihsalini 8 - 9 milyon tondan, 14 - 15 milyon 
tona çıkarmak için, 2 milyon 700 bin çiftçi aile
sin* makine ile teçhizatlandırmak, zirai' alet ve 
edevat bakımından takviye etmek için orta ara
zi sahibi olan küçük çiftçilerimize, 43 bin aded 
traktör vermek suretiyle, Demokrat Parti ikti
darı 1951, 1952 ve 1953 senelerinde makineli zi-
raate ehemmiyet vermiştir. 

REİS — Efendim; bir hususu tavzih edeyim. 
Hüseyin Bey D. P. Grupu adına değil, Encü
men adına konuşuyorlar. Buyurun Hüseyin Bey. 

HÜSEYİN AGUN (Devamla) — Memleke
timizin hakikaten senede 850 bin artan nüfusu
nu beslemek için doğrudan doğruya 2,5 - 3 mil
yon çiftçi ailesinin omuzlarına yüklenen yük çok 
ağırdır. Bunun için 500 milyon lira raddesin
de olan zirai kredi bugün iki milyar lira radde
sine çıkarılmak suretiyle sekiz sene içerisinde, 
münasip şekilde, Türk çiftçisini kredi bakımın
dan takviye etmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; Toprak Mahsulleri 
Ofisi bir zamanlar bozuk bir düzen içerisinde 
mesai yapmakta idi. 1950 den itibaren Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, içinde bulunduğu fiyat 
bakımından, köylü ile olan münasebetleri çok 
şikâyet mevzuu olmuştu. Bugün Toprak Mah
sulleri Ofisinin takibetmekte olduğu fiyat poli
tikası ve köylünün istihsal ettiği hububatı ma
hallinde alma ve bilhassa muhafaza edip hubu
bat müstahsili olmıyan bölgelere bunları sevk et
me bakımından yapmış olduğu hizmet pek bü
yüktür. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi silolar yapmak sure

tiyle memlekete bugün hububatın muhafazasında 
vâsıl olduğu merhale bir buçuk milyon ton rad-
desindedir. 

Muhterem arkadaşlar; son alman 4 Ağustos 
kararları ile memleketin istihsal edilen madde
lerinin dışarıya ihracı bakımından gerek müs
tahsil ve gerekse müstahsıldan alıp da ihraceden 
firmaların müstahsıla sağladığı faydaların bu
rada izahı uzun sürer. Çünkü bir celse evvel 
Tekel Vekâleti bütçesinde, tütün üzerindeki ko
nuşmalar bu mevzuu lâyiki ile tenvir etmiştir. 
Bugün Türkiye ziraat politikasının ve Türkiye'
de bulunan Ziraat Vekâletinin bir hedefi vardır; 
bugün 23 milyon hektar araziden daim ilerisine 
gidileceğine mütehassıslarımız pek emin bulun
madıkları için ve memleketimiz kurak ve yağ
murdan az istifade eden topraklara sahibolduğu 
için entansif ziraate gitmeyi hükümetimiz. Zi-

/ raat Vekâleti hissetmiş ve bunun üzerinde çalış
malar yapılmıştır. Ve iııtansif ziraatı, bu mem
lekette kimyevi gübre, sulama tesisleri, tohum
luk ıslahı ve buna mümasil birçok zirai mesele
leri gerçekleştirilmek suretiyle tatbika, koymuş
tur. Türkiye'de sosyal bir dâva halini alan zi
raat faaliyetlerini halletmek ve zirai istihsali
mizi artırmak için harcanan para yalnız Ziraat 
Vekâleti bütçesine konmuş 202 milyon liradan 
ibaret değildir. Bütün diğer faaliyetler, baraj
lar, sulama tesisleri, yollar, silolar, bütün teş
kilât bu gayenin tahakkukuna hizmet etmekr 
tedir. 

Türkiye'nin zirai programın içinde randıma
nın artırılması programı da vardır. Ekilen 
22 - 23 milyon hektar araziden dönüm basma 
alman 118 kilo hububat miktarını da mutlaka 
150 - 160 kiloya çıkartmak için lâzımgelen ted
birleri tatbik mevkiine koyacak. Hazırlık yapıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti 
iktidan ziraat sahasındaki çalışmalarında bir 
hedef tâyin etmekle beraber bir program sa
hibidir de. Artan nüfusumuzun, 1967 de 35 
milyon Türkün, iaşe ve ibatesini temin ede
cek bir istihsal tablosu çizmiş olması yanın
da inkılâp mahiyetinde, pancarı da ele almış 
45 vilâyette pancar ekimi ile entansif ziraat 
numunelerini vermiş, dönüm başına elde etti
ği nakdî randımanı 50 - 60 dan 300 liraya çı-
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karmak suretiyle çiftçiye 45 vilâyette büyük 
hizmetler yapmıştır. 

Bunun yanında, kauçuk nebatı, hayvancı
lıkta, merinos ve süt ' hayvancılığında büyük 
başarılar sağlamış olduğu sayılabilir. Mektep
lerde kitaplarda nazari olarak okuduğumuz 
sun'i ilkahı, bugün en küçük bir kasabada 
veteriner sıhhat memurlarının kolaylıkla ta
hakkuk ettireceği bir hale getirilmiş bulunu
yor. Bunlar inkılâp değil de nedir arkadaşlar? 

Ziraat Vekâleti kendi bünyesi içinde de bir
çok yenilikler getirmiş ve Türk çitfçisine hiz
met edecek teşkilâtları kurmuştur. Bunun en 
başında yayın gelir. Belki kelime itibariyle 
ufaktır, fakat yayın yarının 36 milyonluk, 40 
milyonluk Türkiyesinin çiftçileri olan 10 ya
şındaki gençlerini zirai eğitime tâbi tutacak 
bir. teşkilâttır. Bunu devam ettirmektedir. 
Bu teşkilât o kadar ileri adımlarla yürümekte
dir ki, çiftçi ailesinin içine girerek gıda ba
kımından, görgü bakımından her çiftçi ailesine 
ev ekonomisini bugün dahi öğretmekle meşgul
dür. (Soldan : Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim mevzu
larda çiftçi ile Hükümet arasındaki münase
betler, zorluk görmeden her ikisinin, çiftçi 
zümresi, Hükümet ve ziraat teşkilâtı karşılık
lı gönül hoşluğu ile birbirini anlamış ve Tür
kiye'nin istihsaline hizmet etmişlerdir. Aziz 
Türk köylüsünün çalışkan oluşu bu hizmet
lerin ifasını hızlandırmıştır. Türk Milleti. 
inşallah pek yakın bir zamanda kırk milyon
luk nüfus üzerinden Ziraat Vekâletinin yapmış 
olduğu programın tatbik ve tahakkukunu gör
müş olur. (Soldan, alkışlar.) 

REÎS — Behram öcal. 
Açık reye arz edilen lâyihalara reylerini kul

lanmayan arkadaşlar lütfen reylerini kullansın
lar. 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, memleketimizin muasır memle
ketler seviyesine erişmesi için bugünkünden 
daha fazla yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. 
Mecbur olduğumuz bu yatırımları yapabilmek 
ancak ihracatımızı artırarak, dış tediye im
kânlarımızın aynı nispette artırılmasına tâ
bidir. ihracatımızın ise yüzde 80 ini zirai mah
sûller teşkil etmektedir. Ve yine halle mec
bur olduğumuz diğer bir cihet de mevcut ya-
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tarımların tam kapasiteyle çalıştırılması key
fiyetidir. Yalnız iç imalât sanayiimizin yılda 
yarattığı kıymetlerin yüzde 70 nin zirai mah
sûller olduğu göz önüne alınırsa, bu yatırım
ların tam kapasite ile çalışmasının ancak bol . 
zirai mahsulün bulunmasına bağlı olduğu an- j 
laşılır. Memleketimizin istikbali, için yeni ya- I 
tırımlar yapmaklığımız, bunları tam kapasite 
ile çalıştırmamız ve halkın istihlaklerini mede
ni milletler seviyesinde karşılamamız ancak 
bol, ucuz ve kaliteli mahsullerin yetiştirilme
sine tâbidir. 

Bugün milletçe bir çok sıkıntılar çekmekte
yiz. Bu sıkıntılar bilhassa iktisaden geri kalmış 
olan memleketlerde, yatırım dolayısiyle, tabiî-
dir. Bütün memleketler bu sıkıntıyı göze almış
lardır. Bunda hepimiz müttefikiz. Ancak bu çek
tiğimiz sıkıntıların bilhassa dövizi mucibolan 
sıkıntılardan mütevellidolması ve yatılıma sarf 
edilecek dövizden iktisat edilmesi lâzımdır. Hal
buki bugün çektiğimiz sıkıntılar dövize ihtiyaç i 
gösteren sıkıntılardan ziyade zirai maddelerde | 
olduğu görülür. Bizim bu maddeleri ihraeetme-
miz lâzımgelirken dış memleketlerden et, süt, ! 

don yağı ve saire gibi en iptidai maddeleri ithal 
etraok cidden acıdır. 

Ziraat Vekâletimizde bir çok vekâletlere mü
yesser olamıyacak nispette kıymetli, dirayetli 
ve büyük bir kısmı Amerika'da ihtisas yapmış 
ormancı, veteriner arkadaşlarımız mevcuttur. 

Bu beyanlarıma çok kısır olan imkânların 
iyi organize edilmediğini ve bir program bulun
madığını ilâve etmek isterim. Vakıa son zaman- ; 
larda öğrendiğimize göre Birleşmiş Milletlere 
bu mevzuda 10 senelik bir program verilmiş ise 
de, bu programın Yüksek Meclisin ıttılaına ha
len arz edilmemiş olduğunu da ifade etmek ye
rinde olur. Bütün bunlara rağmen sözlerinin hiç
bir şey yapılmadığı mânasına alınmaması lâzım
dır. Vekâ^tte bulunan kıymetli arkadaşlarımız 
tarafından büyük işler yapılmıştır. Bizim daha 
çok üzerinde durduğumuz şey bu faaliyetlerin 
kâfi olmadığı, her sahada daha çok faaliyet gös
terilmesi ve bu vekâletin yeni baştan teşkilât
landırılması lüzumunu ıttılaınıza arz etmektir. 
Mâruzâtım bundan ibâröttir. 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Vamık Tayşi. 

•D. F. MECLÎS GRUPU ADINA VAMIK 
TAYŞÎ (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
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Demokrat Parti Grupu adına on dakikanın ver
miş olduğu imkânlar dâhilinde zirai politikamı
zın ana hatlarına kısaca temas edeceğim. Yal
nız D. Partinin zirai politikasının ana hatları 
üzerinde Beliram Bey arkadaşım bana yardım 
ettiler teşekkür ederim. Bizim zirai politikamız 
bugün nüfusumuzun % 3 gibi muazzam bir artış 
göstermesi karşısında açık ve bariz bir istikamet 
takibetmektedir. Artık ekstansif ziraatteıı, 
mümkün olduğu kadar, prodüktiviteyi arttır
mak için entansif bir ziraat sistemine geçmek 
kararındayız. Bu ziraat sisteminin esaslarının 
çok evvelden hazırlanmış olması icabederdi. Zi-
raatte zaman vakti saniye değildir, senedir. Bu 
politikanın ana hatları ile faaliyete geçebilmesi 
için bir çok sektörlerde evvelden çok esaslı ted
birler alınması ve ziraat politikamızın bunun 
üzerine bina edilmesi icabederdi. Bizim duçar , 
olduğumuz en büyük müşkülât, bu esasların ha
zırlanmamış olmasından ileri gelmektedir. En
tansif ziraat sistemi, su ister, enerji ister, gübre 
ister, tohumluk ister, yol ister, liman ister... 

Ancak bu saydığımız hazırlıklar yapıldık
tan sonra böyle bir ziraat sistemine geçilebilir. 
Biz bir parti olarak şimdiye kadar yapılmamış 
bulunan hazırlıkların zaman kaybı sıkıntısı için
deyiz. Behram ve Avni Bey arkadaşlarımızla 
hemfikrim, ancak bu sistemi kurmak üzere ça
lışmalarımızın vâdesi uzundur. Bugün yarın ola
maz, beş on sene beklemek lâzımdır. Bizdeki nü
fus artışı çok şükür hiçbir memlekete nasibol-
mamıştır. Bu husustaki rakamları kısaca arz 
edeyim. 1955 senesinde iki milyon 547 bin çiftçi 
ailesi vardı 1957 Sonbaharında yapılan anket
lere göre bu miktar iki milyon 778 bine çıkmış 
bulunuyor. Demek her sene ortalama 90 bin aile 
çiftçilikle meşgul olmak üzere hayata atılmakta
dır. 

Bunların müstahsil olabilmeleri için bir ya
tırım yapmak lâzımdır. Bunun bir kısmım hu
susi sektör yapar bir kısmım Devlet yapar. 
Bilirsiniz ki, bir yatırım için şimdilik her sene 
5 - 1 0 milyar lira sarf etmemiz icabediyor. Bu 
yatırıma paralel olarak Devletin de bundan bir 
iki misli daha fazla yatırım yapması icabedor. 
îşte partimiz Hükümetlerinin yapmakta oldu
ğu icraat bu politikanın tatbikatıdır ve bunun
la da iftihar etmekteyiz. 

Avni Bey ayrıca tohumluk mevzuuna tema» 
ettiler. İhtiyacımızın tamamını yani 300 bin to-
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nu üretme çiftlikleri temin edemiyor, dediler. 
ihtiyaç belki daha fazladır. Her gün de art
maktadır. Bunu Devletin tek basma temin et
mesi imkânsızdır. Bu, ancak çiftçimizi bu isti
kamete, tohumluk istihsaline sevk etmekle müm
kün olabilir. 

Sonra, Devlet Üretme Çiftlikleri hububat 
tohumunu yirmi kuruşa malediyor, altmış ku
ruşa satıyor, dediler. Tohumluk işi basit bir iş 
değildir,-evveliyatı vardır, ıslah edilinceye ka
dar birçok masrafları vardır. 

Bir tohumluğun ıslah ameliyesinin neticele
rinin alınabilmesi için 10 - 15 sene ister. Bu 
masrafı düşününüz. Devletçi bir siyasetle ma
liyetten ucuza satıp da tohum&k istihsal eden 
çiftçilerle rekabet ederseniz bu memlekette to
humluk miktarının çoğalmasına değil.*azalması
na sebebolur. Yine Avni Bey arkadaşımdan 
özür dilerim, bir taraftan 20 kuruşluk bir ma
liyetten bahsettiler, diğer taraftan da çiftçi
nin istihsal etmiş olduğu hububatı maliyetin
den ucuza alıyorsunuz, dediler. Hububat 40 ku
ruşa almıyor, maliyet ise 20 kuruş. Anlamı
yorum, 40, yirmiden küçük müdür? 

Sonra memlekette senede nüfus başına 12 
kilo et sarfivatı var, diğer memleketlerde 180 
kilo, süt 372 litre olmuştur. Bunlar eskiden 
çoktu da şimdi böyle birdenbire geriye mi, git
ti? Evvelce 12 değildi, 5 kilo idi, 6 kilo idi, 12 
kiloya çıktı. Buna mümasil olarak süt istihlâki 
5 - 1 0 litreden ibaretti, şimdi artmıştır. Aynı 
mevzuda fiyatlarda suni bir yükseltme yanıldı, 
böylelikle istihlâk azaldı, dediler. İstihlâkin 
azalması mevzuubahsolsa ette, sütte hiçbir sı
kıntının olmaması lâzım değil mi? 

Sonra istihlâk azalmış olsa şikâyet edilen 
kuyruklar olur mu? Arkadaşımız tezadlar içe
risindedir. 

Şimdi efendim, imkânlarımız nispetinde su
lu ziraıte, kesif ziraate ehemmiyet vereceğiz. 
Bunlar imkânlar nispetinde elde edilecek neti
celerdir. Bizim köylümüzün bugün aile basma 
düşmüş olan 85 dönümlük toprağını artırmaya 
çalışıyoruz ve çalışacağız. Ziraatte arazinin 
azalması randımanlı bir çalışmaya mânidir. 
Ekolojik şartlara göre işletmelerin optimal bü
yüklükleri vardır. Biz hiçbir suretle parçalan
mış, fer.Tiıdeleşmiş bir işletmenin tarafları de
ğiliz. En büyük gayemiz optimal büyüklükte 
randımanı fazla işletmelerin çoğalmasıdır. Ge-. 
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rek Toprak İskân Umum Müdürlüğü, gerek 
Ziraat Vekâleti ve gerek diğer vekâletler bü 
mevzuu ele almışlardır. Fakat bu da hemen 
yapılabilecek bir iş değildir. Bu, evvelâ bir ka
dastro mevzuudur. Bu da son senelerde ele alın
mıştır. Hududların tashihi, tevhidi arazi gibi 
meselebr vardır, ki şimdiye kadar hiç düşü
nülmemiştir. Toprak reformu demek toprakla
rın parçalanmasına çalışmak demek değ?', top
rakların tevhidi demektir. Bunda da muvaffak 
olacağız. Fakat bu meseleler hemen 1957 den 
1958 e yahut 1958 den 1959 a hallolunabilecek 
meselelor değildir. Bunu açıkça ifade etmek is
terim. Bugün bunların ama ana hatları, esas 
hatları ele alınmıştır. Bunu arz etmek isterim. 
(Alkışlar) 

REİS — Açık reyin neticesini arz ediyorum. 
Hudut"ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına (339) 
rey verilmiş, (280) kabul, (59) ret, lâyiha ka-
ııuniyet kesbetmiştir. 

Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 20 

milvon Türk çiftçisinin kazancını, 27 milyon 
Türk vatandaşının iaşesini temin eden bu büyük 
camiayla gönül birliği, el birliği yapan Ziraat 
Vekâleti mensuplarını hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şu kıymetli arka
daşların bu büyük dâvada senelerden beri na
sıl çalıştığını yakinen bilen bir arkadaşınızım. 
Evvelâ ziraatçiyim, sonra da çiftçi. Bu arkadaş
larımız, ve onların meslek ağabeyl°ri seneler
den beri şerefle bu vazifeyi görmüşlerdir. Aca
ba her devirde her imkâna sahibolmuşlar mıdır? 
İtiraf edeyim, maalesef bu kıymetli arkadaşlar 
çok zaman bu imkânları, bu zihniyeti bulama
mışlardır. 

Arkadaşlarım, esiri iktidar zamanında Zira
at Vekâleti cYtmiasımn başında kıymetli ziraatçı 
arkadaşlar da bulunmuştur. Bunlardan biri 
Muhlis Erkmen hocamızdır. Bu zat senelerce ho
calık yapmış ve mevz^unun adamı... Birgün mer
hum Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle müna
kaşa ederken «Muhlis Bey esaslı bir hocadır; zo-
oteknisttir, üç defa vekâleti işgal etti, hiçin bi
zi tatmin deeek kadar mesai vermedi» dedim. 
Bana dedi ki : «Hoca çok müspet çalıştı, fakat 
biz kendisinin isteğine cevap vermedik, ne yap-
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sın bu kıymetli hoca bizim yüzümüzden muvaf
fak olamadı.» dedi. 

Niye çiftçi senelerce yalınayak başıkabak 
gezdi? 1940 senesinde çiftçiler Ankara'ya gel
diler. Buğdayın kilosu on beş kuruş idi. (Sağ
dan, getir şimdi o on beş kuruşu, sesleri) Hayır 
bu fiyatı artıranlayız dediler. Arkadaşlarımız 
tecrübesiz henüz, pek genç. Ben 39 seneden be
ri bu meslek hayatı içinde yuğrulmuş bir ada
mım. Biz namuslu çiftçler, büyük bir- ekseriye
timiz Hükümetin bu bilgisiz kararından çekin
dik ve ziraafcimizi haddi asgariye indirdik. 

Pamuk dediler... Beyefendiler, 1941 senesin
de pamuğa 70 kuruş fiyat kondu. Bu vaziyet 
karşısında içtinabettik, ekmedik. Büyük arazi 
metruk kaldı. Ve bunun neticesi karaborsa 
meydana çıktı, fiyatlar aldı yürüdü. Buğday fi
yatı 150 kuruşa çıktı. E müstahsil satıyor der
siniz. Hayır öyle değil, müstahsilin birçoğu sa-
tmaldı. 

Sonra arkadaşlar; en çok üzülünmesd ger-
ken bir zümre vardı. Bunlar çift çubuk eahibi 
değildir, ziraat amelesidir. Bu vatandaşın o gün
kü yevmiyesi, hesapları çıkarırım, hepsi mev
cut, çeltik gibi en ağır işte çalışan bu gibilerin 
yevmiyesi 100 kuruştu. Şekerin kilosu 550 ku
ruş, buğdaymki 150 kuruş, ziraat amelesinin 
yevmiyesi 100 kuruştu, öyle bir duruma girdik -
ki vatandaş ne yapacağını şaşırmış. Günün bi
rinde bir doktor olan vatandaş Ticaret Vekilli
ğine getirildi.... 

REÎS — Sadettin Bey, bir dakikanız kalmış
tır, cümlenzi tamamlamanızı rica edeceğim. 

SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 
Bâzı çiftçi arkadaşlar münakaşa ederken Tica
ret Vekilliğine bir doktor arkadaşın getirilme
sini garip buldular. Ben kendilerine dedim ki, 
İzmir'de Belediye Reisliğinde muvaffak olan bu 
zat umarım ki, bunda da muvaffak olsun. Bu 
zatın ilk kararından birisi buğdayı serbest bı
raktı, bu vekilin aldığı tedbirle bu ayarsızlık 
giderildi. 

Şimdi Hükümet bu mevzu üzerinde durmuş 
ve Türk çiftçisine lâzımgelen krediyi de temin 
etmiştir. İçimizde muzdaribolanlar ve o gü
nü yaşamış bulunanlar, o günün 1 - 3 
liralık yevmiyesine karşılık bugün 10 - 15 
lira olduğunu ve bunun ne demek bulunduğunu 
pek âlâ takdir ederler. 
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REÎS — Ahmet Üstün. (Yok sesleri) 
Ziraat Vekili 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Muhterem arkadaşlarım, C. Halk Par
tisi Grupu adına konuşan Avni Bey arkadaşımı
zın klasik tenkidlerine ve temennilerine Grup 
sözcüsü ve Bütçe Encümeni adına konuşan^ ar
kadaşlarım cevap verdiler. Ben sadece bir iddia 
olarak ortaya attığı keyfîlik mevzuu üzerinde 
duracağım, ve kısaca şunu arz edeceğim ki, be
nim keyfî şekilde hareket etmeme evvelâ yetişiş 
tarzım müsait değildir. 20 sene Maliye müfettiş
liği yapmış ve bu gibi hareketleri önleme vazi
fesini deruhde etmiş bir adamım. İcra mevkiine 
gelince keyfî hareket etmeme imkân yoktur. Bu
nun yanında en mühim mâni sekiz seneden beri 
beni tanıdan Grup arkadaşlarımın mevcudiyeti
dir. (Soldan, alkışlar) Bu itibarla benim keyfî 
hareket etmekliğime evvelâ Grup arkadaşlarım 
müsamaha ve müsaade etmez. Bu itibarla keyfî
lik isnadını sureti katiyede reddederim. Hare
kâtımın çerçevesini mevzuat çizmiştir, bunun dı
şına çıkmama imkân yoktur. 

Avni Bey bâzı vesikalardan bahsetti. Belki 
bunların münakaşasını burada bütçe görüşmeleri 
esnasında yapmaya imkân olamıyacaktır. Bu 
sebeple Meclis huzurunda kendisinden rica edi
yorum, bu vesikaları ile alâkalı mevzuu sözlü so
ru olarak getirsinler. Efkârı umumiye karşısın
da açıkça münakaşasını yapalım. (Soldan, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 10 Mart 1951 tarihin
de Ziraat Vekili olarak işe başladım. 8 sene 
bitmek üzeredir. Ak yüzle ve açık alınla karşı
nızdayım. Meclisin karşısındayım, Türk Müle-
tinin karşısındayım. (Soldan, alkışlar) Kanun
suz ve kayfî harekete misal olarak Kilis Zeytin
yağı Fabrikasına iştirakimizi ileri sürdüler. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin 2 nci madde
sinin (D) fıkrası arasında bu mevzuu izah ede
cek hükümler vardır. Kaldı ki, Üretme Çiftlik
lerinin bu ilk ortaklığı değildir. Devlet Üretme 
Çiftlikleri yapağı fabrikasına ortak olmuştur. 
Niçin onlar kanunsuz olmuyor da Kilis Zeytin
yağı Fabrikasına iştirakimiz kanunsuz oluyor? 
(Sağdan, o şahısların sesleri) Kilis Zeytinyağı 
Fabrikası üç beş kişinin fabrikası değildir, 1 200 
müstahsıla ait bir fabrikadır. 

Sonra, Zirai Donatım vasıtasiyle şişe cam 
fabrikasına devredüen araziden bahsettiler. Bu 
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da Ziraat Vekilinin tek reyiyle alınmış bir ka
rar değildir, memlekette kurulacak olan mü
him bir sınai tesisin vücuduna imkân verebil
mek için müşterek bir kararın neticesidir. 

İçtimai yardım mevzuuna temas ettiler. Bu 
arada Küis Kültür Derneğine 4 000 lira, İstan
bul Liseliler Derneğine 10 000 lira verdiğim
den bahsettiler. Gönül isterdi ki bütün listeyi 
okusunlar. Bu şeküde yapılan yardım 100 000 
liranın çok üstündedir ve bütün memleket sat
hına yayılmıştır. 

Şunu da arz edeyim, İstanbul Lisesinde ve 
yüksek tahsil müesseselerinde burs vermek su
retiyle 73 talebe okutmaktayız. Maruzatım bun
dan ibarettir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına (316) rey ve
rilmiş, (273) kabul, (43) ret, lâyiha kanunlaş
mıştır. 

REİS — Nurullah İhsan Tolon. 
NURULLAH İHSAN TOLON (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlar; millî ekonomimizin bün
yesi içinde ziraate düşen vazifeleri şu suretle 
hulâsa edebiliriz. 

1. Halen mevcut ve yılda takriben % 3 nis
petinde artan nüfusumuzun, bugünkü şartların 
icabettirdiği tarzda beslenmesinin temini, 

2. Ziraat sektörünün gelirini artırmak su
retiyle millî gelirden ibu faaliyet alanına isabet 
eden nispetin çoğaltılması ve netice itibariyle 
müstahsil ve köylülerimizin sanayi mamullerimiz 
için bugüne nazaran satmalına' güçleri daha 
yüksek birer müşteri haline gelmelerinin sağ
lanması, 

3. Hammaddesi ziraate dayanan yerli sana
yiimizin, bu husustaki ihtiyacını karşılamakla 
beraber, ihracatımız toplu olarak mütalâa edil
diği takdirde, zirai maddeler ihracının bunda 
halen almakta olduğu nispî mevkiin her yıl bi
raz daha tezyidedilerek netice itibariyle tediye 
muvazenesinin "memleketimiz lehine tecellisini 
sağlıyacak kuvvetli bir âmil haline gelmesi. 

Muhterem arkadaşlar, ıgeride bıraktığımız 
dokuz yıla umumi bir nazar atacak olursak; zi
raat sahasında ekilîş itibariyle artış % 60 a 
varmaktadır. 

Buna rağmen zirai istihsalimizin, mulhtelif 
yıllar arasındaki farkları ıgöz önüne »getirecek 
olursak, muntazam bir seyir takibetmediğini 
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müşahede ederiz. Bunun en büyük sebebi, zirai 
istihsalimizin 'henüz fazla miktarda hava şart
larına tâlbi bulunmasıdır. Bir yılın .verimli hâ
sılasını diğer bir yılın noksan hâsılası takibet-
me'ktedir. Hiç şüphesiz, zirai istihsali tamamen 
tabiat şartlarından kurtarmaya imkân yoktur. 
Esasen en büyük kuvvet kaynağını tabiattan 
alan ve ona istinadeden zirai istihsali, diğer 
faaliyet alanlarından tefrik eden hususiyet de 
budur. Muayyen zirai maddeler üzerinde geniş 
istihsalde bulunan Birleşik Amerika'da, Kana-
da'da, Avusturya'da ve Güney - Amerika mem
leketlerinde meselâ hububat istihsalinde yıldan 
yıla büyük farklar olduğunu görüyoruz. 

Bu memleketlerde de mahsul miktarlarında 
tabiat şartlarının- müsaadesizliği dolayısiyle yıl
dan yıla (büyük tahavvüller görülmektedir. Ni
tekim [Birleşik Amerika'nın 27,5 milyon tona va
ran buğday istihsali hava şartlarının kötü git
tiği yıllarda £4 milyona, Fransa'nın 10,6 mil
yon tonluk istihsalinin fena senelerde 5,5 mil
yon tona ve nihayet Kanada'nm 16 milyon to
na yaklaşan buğday istihsalinin 8,4 milyon tona 
kadar düştüğü müşahede edilmektedir. 

Bizler, bugüne kadar, zirai istihsalimizi, şim
diye kadar el atılmamış bulunan toprakları zi-
Vaat sahasına eklemek suretiyle çoğaltmaya ça
lıştık. Zannedersem, hemen hemen artık bu ba
kımdan imkânlarımızın sonuna gelmiş bulunu
yoruz. Şimdi, bizler için de ziraati ileri gitmiş 
olan memleketler gibi, meselâ Batı - Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi, zirai istihsalimi
zi, fbir taraftan daha teknik bir seviyeye çıkar
mak, diğer taraftan da daha entansif ve daha 
çeşitli bir ziraat haline getirmek zorundayız. 

Bu gayeye ulaşmak için; tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. 

Alman tedbirlere şöylece temas edeceğim : 
1. Teknik cihazlanmayı işletme adedimize 

göre haddi âzamiye çıkartmak, 
2. Kimyevi gübre kullanmak, 
3. İyi vasıflı tohumluk kullanmak, 
4. Sulama imkânlarımızı artırmak, 
5. Müessir mücadele sistemi tatbik etmek, 
6. Mahsulü değerlendirmek ve kredi hac

mini genişletmek icabetmektedir. 
Alınmış tedbirler sayesinde bu faktörlerden 

bilhassa sulama, gayrimüsait yılları mahsul üze
rinde sebdbolduğu düşüklükleri kısmen telâfi 
edebilecektir. 
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İstihsalimizin artması hususunda her biri 

mühim birer âmil olan ayrı ayrı hususlara bir
kaç kelime ile dahi temas, bana tahsis edilen 
zamanın aşımına sefoebolacaktır. Bunların ya
nında mevcut sulardan fiilen yapılan sulamalar 
ile suni gübreden sağlanan güzel neticeleri bil
hassa te'barüz ettirmek isterim. 

1950 yılındaki memleketin gübre sarfiyatı 
10 000 ton civarında iken bu miktar 1958-1959 
devresi ithalât ve imalât imkânları ile 200 000 
tonu aşmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ziraatimizden artık beklediğimiz, daha zi

yade bir bünye değişikliği olacaktır. Bugün zi
raatı en yüksek seviyeye ulaşmış memleketlerde 
ve zirai istihsal, evvelâ daha genişletilmesi su
retiyle başlamış, ve bunu 'bilâhara entansif bir 
ziraat usulü taki'b etmiştir. Bizde de vaziyet bu 
suretle tecelli etmektedir. Bunun irin her türlü 
imkâna sahibiz. Ve 'bu yola yöneltilmişizdir. 

Son yıllar zarfında, hepinizce malûm olan 
sebeplerden dolayı, 'bilhassa eıhemmiyet kesme
den hayvancılığımız üzerinde, kısaca durmak 
istiyorum. 

Umumiyet itibariyle hayvanlarımızın beslen-
me tarzlarının ıslahı ve değiştirilmesi icabet-
mektedir. Meralarımız, artan hayvan miktarı ve 
fazla otlatmalardan mütevelli dolarak verimli
liklerini kavbetmlş durumdadırlar. Bunların 
ıslahı ve bilgili 'bir otlatma sisteminin tahbikı 
gerekmektedir. Bu husus üzerinde son yıllar 
içinde büyük emekler sarf edilmiştir. Köylüle
rimizin, istihsal etmiş oldukları zirai mahsulle
rin bir kısmını hayvanlarına yedirmek suretiy
le bunların randımanlarını artırarak büyük baş 
hayvanlarda ahır hayvancılığı istikametinde ça
lışarak istihlâk pazarlarına hayvan veya hay
ran mahsulü satıcısı sıfatiyle çıkmaktadır. Bâzı 
mmtakalarımız için henüz bir haşlangıç mahi
yetini taşıyan istihale tamamlandığı takdirde 
'hayvancılığımızın daha verimli bir hale geleceği 
şehir ve kasabalarımızda hayvan mahsulleri ar
tışının tezayüdedeceği şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Zirai istihsal maddelerimizin ihraç imkânla-

riyle çok yakından alâkalı olan ve bizim için 
hakikaten hayati bir ehemmiyet arz eden bir 
dış. olaya temas etmeden sözlerimi bitiremiye-
ceğim. Bu da bu yılın başından itibaren fiilen 
harekete geçen; «Avrupa müşterek pazarı mese-
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leşidir.» bu müşterek pazara dâhil memleketler
den her biriyle ayrı ayrı münasebette bulunu
yorduk. Şimdi bunlar dış memleketlere karşı 
tek bir gümrük sistemi tatbiki yoluna girmiş
lerdir. Aralarındaki gümrük duvarlarını da, ilk 
4 yıl içinde % 10 dan başlıyarak 15 yıl zarfın
da tamamen kaldıracaklar ve Birleşik Amerika 
Hükümetleri gibi, kencli iç bünyelerinde güm
rüksüz fakat harice karşı tek gümrüklü bir ik
tisadi bünye halini alacaklardır. Müşterek pa
zarın kurulmasından maksat, Muhterem Heye
tinizin malûmudur. Yakın bir gelecekte - bunu 
müşterek pazarın kurucuları bizzat söylüyor
lar - Batı - Avrupa'da tıpkı Birleşik Amerika 
gibi tek bir iktisadi bünye vücuda getirmek bu 
camiaya dâhil memleketler arasındaki gümrük 
duvarlarını kaldıracak iş gücüne, sermayeye 
daha geniş hareket serbestisi sağlamaktır. Müş
terek pazarın tesirleri, bu memleketlerin zirai 
bünyeleri üzerinde pek kuvvetli olacaktır, zirai 
istihsal, nevi ve mahiyetine göre 6 memleket 
arasında iklim ve tabiat şartlarına ve diğer is
tihsal faktörlerine göre yer değiştirecek ve hiç 
şüphesiz o 6 memleket zirai istihsal bakımından 
daha verimli, daha müessir bir durum arz ede
cek, zirai mahsul fiyatlarında zamanla elbet 
daha geniş bir iş bölümüne gidileceğinden bu
güne nazaran maliyet düşüklükleri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar. Müşterek pazara kar
şı durumumuz ne olacaktır. Şimdiden tâyin et
mek ve buna göre hazırlanmak lâzımdır. Bu 
pazara dâhil altı memleketten birçoğu bizim 
zirai mahsullerimiz için alıcı vaziyetinde bulu
nuyorlardı. 

Şahsan öyle zannediyorum ki, bizler de zirai 
istihsalimiz için âdeta yeni bir steraji plânı ha
zırlamak, istihsal maddelerimizden her birini 
yeni duruma göre ayarlamak, kuvvetimizi belki 
belli kalemler üzerinde toplamak, hulâsa olarak 
ziraatimize yeni veçheler vermek mecburiyetin
de kalacağımıza, yine şahsi kanaatime göre 
ananevi ihracatçısı, bulunduğumuz mahsullere 
ilâveten bilhassa son zamanlarda Avrupa pa
zarlarında büyük bir rağbet görmesi sebebiyle 
ihracat imkânları kazanan yaş meyvalarımızın 
istihsallerini artırmak ve kalitelerini yükselt
mek pribi hususlara da ehemmiyet vermek ieab-
edecektir. 

Esasen memleketimizin bu müşterek pazar 
karşısında tutunabilmesi için zirai istihsalimizi 
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daha mütekâmil bir safhaya çıkarmamız katı j 
bir zarurettir. 

Bu pazarlara ilerde de ihracat yapmak için 
Ziraat Vekâleti tedbirlerini alacaktır. Bu me
saisinde de vekâlete muvaffakiyetler temenni 
ederim. (Soldan, bravo, sesleri) 

REİS —- Kifayet takrirleri var, okutuyo
rum : 

Yüksek Riyasete 
Ziraat Vekâletinin bütçesinde müzakereler 

kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı arz ve teklif ede
rim. 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin* reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Sinob Mebusu 

Ömer özen 

RElS — Avni Ural, kifayet aleyhinde. 
AVNÎ URAL (Uşak) — Muhterem arkadaş

larım, benden evvel Demokrat Parti adına ko
nuşan Sayın Profesör Vamık Tayşi'yi dinledi
niz. Kendileri profesördür, ziraat meselelerini 
iyi bilmesi icabederken, birtakım meselelerde 
mübayenete düşmektedir; bu arada memleketin 
ziraat meseleleri arasında vuzuh kesbetmemiş 
hususlar olduğuna kaani bulunuyorum. Görü
yorsunuz ki, her bir ünitesi difrer vekâletlerle 
mukayese edildiği zaman, memleket bünyesi ba
kımından büyük ehemmiyeti haiz olan ve istih
salin artışına matuf tedbirleri içine alan Ziraat 
Vekâleti bütçesini kifayet takriri ile geçiştir
mek doğru olmaz. Ben bir misalini arz edeyim, 

REÎS — Lütfen kifayet hakkında. Karardan 
sonra imkân hâsıl olursa devam edersiniz. 

. AVNÎ URAL (Devamla) — Buğdayın mali
yetinin. yirmi kuruş olduğunu arz ettim. Devlet 
Üretme Çiftliklerinin döner sermayesi 120 milyon 
liradır. Muafiyetleri ve imkânları pek çoktur. 

REÎS — Avni Bey, çok rica ederim, kifayet 
hakkında. 

• AVNÎ URAL (Devamla) — Buna mukabil 
müstahsil bir aile, beş nüfuslu bir aile 46 dekar 
arazi ile geçimini temin edememektedir. Bunun 
için Amerika'dan, şuradan, buradan buğday ge
tirtmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

1Ö59 0 : İ 
REÎS — Avni Bey, rica ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında. 
REÎS — Usulün nesi hakkında? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Nizamnameye 

ademiriayet. 103 ncü maddenin son fıkrası. 
REÎS — Orada ne gördünüz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde, aley

hinde altı kişi konuşmadıkça kifayeti oya koya
mazsınız. 

REÎS — Nizamnameye tamamen uygun ola
rak müzakereler cereyan etmektedir. Zira leh
te, aleyhte ve üzerinde konuşmalar yapılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Reis Bey, 
103 ncü maddeyi tetkik edin. 

REÎS — Sırrı Bey, kaldı ki, Nizamnamede 
mutlaka 6 kişinin konuşması için de şart yoktur. 

-Kifayeti reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

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

201 Maaşlar 33 344 201 

REÎS — 201 nci fasıl hakkında, Vahap Diz-
daroğlu. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Efen
dim, Ziraat Vekâleti teşkilâtında çalışan persone
lin bâzı haksızlıklarının giderilmesi için intibak 
kanununun bir an evvel Meclise şevkini temenni 
etmek için söz aldım. (,Alkışlar) 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Faslı reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira F. 

202 

203 

204 

Ücretler 13 090 000 
REÎS -r- Kabul edenler.;. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 357 300 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc-
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206 

207 

209 

210 

İİ7 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

retleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — K a M edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

183 800 

1 064 500 

3 000 

1 807 000 

2 100 

196 620 

99 500 

760 000 

35 000 

510 000 

892 300 

37 000 

Lira 

8 758 250 307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 105 ©00 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 5 606 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masraflar! 5 *000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar umumi masrafları 4 207 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Zirai mücadele 14 425 000 

REİS — Ahmet Yılmaz 
AHMET YILMAZ (Sivas) 

Beye veriyorum. 
Sıramı Vahap 

REİS — VAHAP BEYE yerini verdi efen
dim. 

Buyurun Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) •— Muh

terem arkadaşlarım; 417 nci fasıldaki zirai 
mücadele meselesine temas etmek isterim. Mem
leketimizin 4 - 5 seneden beri zirai istihsalimizi 
tehdideden süne haşeresi ile yapılan mücadele
nin kifayetsiz olduğunu ifade etmek isterim. 
Ziraat Vekâleti bunu canı gönülden yapmak 
istemişse de muvaffak olamamıştır. Gerek tay
yarelerle yapılan mücadeleler, gerek diğer va
sıta ve ilâçlarla yapılan mücadeleler haşereli 
bütün hinterlandı içine almıyan bölgevi bir mü
cadele yapıldığı için, mücadele yapılmamış yer
lerden uçan haşereler diğer ziraat mahsullerini 
tahribetmişlerdir. Bu şekilde bir zirai müca
delenin ve ayrıca buna sarf edilen paranın he
ba olduğunu kabul etmek lâzımdır, önümüzdeki 
yapılacak mücadelenin memleketin hayrı bakı
mından sistematik olarak ve bütün bölgeyi içi
ne alacak şekilde yapılmasını rica ediyorum. 
Bu yapılacak mücadele de öyle 14 milyonla hal
ledilecek bir dâva değildir. Bu fasıldaki tahsi
sat azdır, elimde de çoğaltılmasını istiyecek 
böyle bir önerge mevcut değildir. Yalnız ve-
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kâletin başka fasıllardan münakale yapmak su
retiyle bu mücadeleyi daha sistemli ve geniş 
imkânlarla yapmasında çok fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

REİS — Kemal Sanibrahimoğlu. 
KEMAL SARIlBRAHİMOGLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; zirai mücadele saha
sında birtakım faaliyetlerin bulunduğunu in
kâr etmeye imkân yoktur. Bunun memleket ih
tiyaçları ile mütenasibolduğunu kabul etmenin 
imkânsız olduğunu da söylemek zorundayım. 
Seçim bölgem olan Adana'da pamuklar her se
ne büyük ölçüde haşarat tahribatına mâruz 
kalmaktadır. Zirai mücadelenin kifayetsizliği, 
aletlerin azlığı ve en lüzumlu ilâçların zama
nında ve yeter miktarda bulunmayışı yüzünden 
mahsul hemen hemen birçok zamanlar tahrib-
olmaktadır. Vaktinde ilâç bulunmuyor ve mü
cadele aletleri azdır, traktörler de mevcut de
ğildir. Büyük ziraat erbabı vaktinde temin et
tiği ilâçlarla ilaçlamasını yapıyor ve büyük öl
çüde tahribattan kurtuluyor. Az toprağı olan
lar, kiracılar ilâçların vaktinde bulunmayışı yü
zünden mahsullerinin haşere tarafından tahirb-
edilmesine seyirci kalmak durumunda bulunu
yorlar. Tahminlerin hilâfına Çukurova çiftçisi 
borç içindedir, Çukurova çiftçisi mücadelenin 
kifayetsizliği yüzünden iktisadi bir sefalet için
dedir. Pek az, birkaç çiftlik sahibi müstesna 
diğerleri bundan büyük ıstırap çekmektedir. 
Sayın Vekil Bey de bunu bilirler. Maksadım 
tariz değildir, istirhamım şu: Gelecek senelere, 
daha vakit varken, ilâçların kâfi miktarda te
dariki traktör ve ilaçlama makinalannın kâfi 

* miktarda teminidir. Bunlar küçük çiftçi ve az 
topraklı vatandaşların, ihtiyaç vukuunda, emir
lerine amade bulundurulmalıdır. 

REÎS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, zirai mücadelenin başlangıcı tohum. 
lar üzerinde olur. Bu fasılda fümigatuvarlar 
masrafları diye bir madde vardır, onun üzerin-
de konuşmak istiyorum. Bilhassa pembe kurtla 
mücadele çiğitlerin fümügesiyle başlar. Bilen 
arkadaşlarım mazur görsünler, bu işlerle alâkası 
olraıyari ve meşgul bulunmıyan arkadaşlarıma 
arz edeyim. Fümige, intaş kabiliyetini kaybet-
miyecek bir derecede çiğitlerin kapalı oda
larda kimyevi gaflarla temasa getirilmesi sure
tiyle pembe kurt sürfelerinin öldürülmesine 
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(fümige) deniyor. Bu (fümige) işinin bizim vi
lâyetimizde adı var, fakat kendisi yoktur. Üret
me çiftliklerine geldiğimiz zaman bu mevzua 
tekrar temas edeceğim. Ziraat Vekâleti bu pem
be kurt işini parmağının ucu ile tutuyor. Çırçır 
fabrikalarında bir fümige odasının kurulmasını 
temin etmek için kanuni bir mecburiyet konula
cağı söylendi. Fakat olmadı. Bunu Adana'da 
görmüyoruz, içel'de çalışan bir fabrikanın yar
dımı olsun diye müteşebbisin birisi fabrikasında 
bir oda verdi. Ama Ziraat Vekâletinin bizim böl
gemizde fümige sahasında müessir bir çalışma 
yaptığını söyliyecek hiçbir kimse karşımıza çı
kamaz. Bakınız, rakamları okuyacağım. Vamık 
Tayşi Bey dedi ki, bundan sonra randımanı ar
tırmamız lâzımgelir. Randımanı artırmak yolu
na gitmekle beraber hiç olmazsa mevcut randı
manı aşağı düşürmemenin tedbirlerini alalım. Bü
tün Türkiye pamuk rekoltesi 1951 de 150 000 
tondur, ondan sonraki rakamlar 169, 142,. 164 
tondur. Yani değişik bütün yılların vasati re
koltesi 160 rakamı etrafmdadır. Bâzı senelerde 
düşüklük müşahede edilmektedir. 1950-1954 yılla
rında düşüklük olmuştur. Bunun da sebebi o yıl 
pembe kurdun muazzam tahribat yapmasıdır, 
bu yüzden istihsalde büyük bir düşüklük olmuş
tur. Bu düşüşü bugünkü rayiçle hesabedersek, 
20 bin ton, kilosu 60 sentten 12 milyon dolar, 
doları'280 kuruştan 36 milyon, bugünkü rayiçle 
9 liradan hesabedersek 100 milyon lira bu mah
sulün sırf pembe kurtla iyi şekilde mücadele 
edilmediği için, sağlama bağlanmadığından bir 
servetin elden gittiği vakıadır. Ziraat Vekâleti: 
nin bu fümigastuvar işine gerekli alâkayı gös
termesini ve Mısır'da bu işin nasıl ciddî şekilde 
ele alındığının tetkik edilmesini kendilerine tav
siye ederim. 

REİS — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bendeniz temen-

niyatta bulunacağım. 
Bizim Maraş bölgesinde, bu yaz gezdiğim, ga

man, Vekil Bey kendileri de bilirler, Elbistan'ın 
Ketizmen, Celâ, Nargile köylerinde buranın bağ 
ve bahçelerinde bilhassa hastalık yüzünden hal
kın zarar görmüş olduğunu gördüm. Seryum, 
ilaçlamıyor musunuz diye, ilâç bulamıyoruz, de
diler, makina bulamıyoruz, dediler, pülvarizatör 
makinasmı bulamadıklarını söylediler. 

Ziraat memuruna müracaat ettiniz mi dedim, 
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müracaat ettiklerini söylediler, ilâç yok* makina 
yok başınızın çaresine bakın ne yapayım ben de
miş. 

Bu bakımdan Ziraat Vekilinin dikkatini çe
kiyorum. 

ikincisi, Pazarcık'm Ardıl mıntakasmdan 
Anteb mmtakasına kadar kımıl ve kuraklık yü-
zünden 10 - 15 köyün mezruatı mahvolmuş, çift
çiler yiyecek ve tohumluk bulamaz hale gelmiş
lerdir. 

Kımıl ile mücadele işi de müessir olamamış 
bir tayyare gelmiş bir gün şöyle bir dolaşmış ve 
ondan sonra köylülerin ekinleri mahvolmuş. 
Yana yakıla bize tohumluk ve yiecek diye dert 
yandılar. Köy köy gidip gördüm bunları. Önü
müzdeki sene de bu hastalık harekete geçecek
tir belki. Vekâletin daha müessir tedbirler alma
sını rica ederim. Mücadele işinde elemanları çok 
iyi yetiştirmek ve teçhiz etmek lâzımdır. Müca
dele bizde yeni değildir. Eskiden kurulmuş ens
titülerimiz vardır. Elemanlar var ama mahdut
tur. Amerika'ya bir çok ziraatçilerimiz gidiyor
lar. Bunlar oradan ne getiriyorlar, ben bir şey 
görmüyorum. Gönderilecek olanlar plânlı olarak 
gönderilmelidir. Bugün gördüğüm bu. Mücade
le var ama sahamızda müessir olarak mücade
leyi görmüyorum. 

RElS — Attüâ Konuk. 
ATTlLÂ KONUK (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlarım, eğer bâzı arkadaşlarımız 
srirai mücadele mevzuunda teşkilâtın kiiayetsiz-
liğinden bahsetmemiş olsalardı kürsüye gelmi-
yecektim. Bu mevzuda kendi mmtakamdan geç
mişe ve bugüne ait bâzı rakamlar vereceğim. 
Bizim memleketimizin toprağı birinci sınıf
tır. 1950 sonuna kadar biz buradan 60 - 70 
kilodan fazla pamuk alamadık. Ziraat Vekâ
leti bizim memlekete zirai mücadele faaliye
tini 1951 den sonra sokmuştur. Buna fümige-
cilik ilâvo edildiği zaman 60 kiloluk mahsu
lümüz birdenbire 150 kiloya çıkmıştır. Arka
daşlarımız insaf etsinler. Bunun millî gelir 
bakımından memlekete faydasını teslim etme
mek, teknik mücadelenin rolünü inkâr etmek, 
en hafif tabiriyle insafsızlık olur. Bizim çift
çimizin aklı kafasında değil gözündedir der
ler. Biz katiyen teknik adama inanmazdık. Bu 
inancı bizde yaratan Ziraat Vekâletine bu
rada teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Ne bü-
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yük bir muvaffakiyet. Arkadaşlarım, Adana'yi 
bilmiyorum. Memleketimizde modern bir fümi-
ge kurulmuştur. Ziraat Vekâleti bütçesini ta-
kibettiğim zaman bugüne kadar yirmi milyon 
kilo pamuk tohumunu fümige ettiğini biliyo
rum. Halen benim mıntakamda olduğu gibi 
başka yerlerde de bu ameliye olmaktadır. 

İkincisi pamuğu kaldırdığımız zaman sapı 
kesilir. Yerli olarak buna mahsus bir alet 
yapıldı. Vallahi Ziraat Vekâletinin de 350 ta
ne dişleri takviyeli makina temin ettiğini bili
yorum. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Yemin etmezsen inanmıyacaktım. 

ATTÎLÂ KONUK (Devamla) — Bu bir 
sürcü lisandır. 

Ben zannederdim ki, miletvekilleri birbirle
rinin sözlerine inanırlar. Zatıâlinizi de millet
vekili olarak tanıyorum, lütfen tekzibetmeyin. 

Ne iso lâfı uzatmıyalım. Ben bir çiftçi mın
tıkanın evlâdıyım. Dağından ovasına, ne bile
yim, sağından soluna kadar Ziraat Vekâletine 
çok müteşekkiriz. Allah onlardan razı olsun. 
(Soldan, alkışlar.) 

REtS — Faslı reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira. 

418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri umumi masrafları 2 338 000 

RElS — Fasıl hakkında Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Çok muhte-

terem arkadaşlarım, noktai nazarımı arz et
mek için Yüksek Huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Aziz arkadaşlarım, Ziraat Vekâleti büt-
eçmizin her şeyden evvel memlekete ve mille
te hayırlı olmasını temenni ederim. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, Türk köylüsü, Türk çift
çisinin gün geçtikçe dertleri, ıstırapları ve sı
kıntıları artmaktadır. (Soldan, azalmaktadır 
seslen) Rioa etlerim arkadaşlar, artmaktadır, 
lütfen müdahale etmeyin. 

Aziz arkadaşlarım, Türk köylüsü, Türk çift
çisi çift aletini, levazımatmı traktörünü ve par
çasını bulamamaktadır. Türk köylüsünün ko-
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şum hayvanları yetmiyecek hale gelmiştir. 4 000 
lira* 4 500 liraya bir çift öküz satmalmak imkâ
nına sahip değildirler. 

Aziz arkadaşlarım; memur maaşlarına yüzde 
yüz zammederken, Milletvekili tahsisatlarına zam 
isterken.. (Soldan : Gürültüler) Geçim şartları
nın ıstırapları önlenmek istenirken Türk köylü
sünün gece ve gündüz, durmadan, dinlenme
den, soğukta ve sıcakta, aç, susuz çalışarak id
rak ettiği mahsulünün hâlâ yerinde sayması 
köylünün mağduriyetini mucibolmaktadır. Eğer 
Türk köylüsünün elindeki hububatı değerlendir
mek ve onun kiymetini de tahdidetmek mümkün 
olsaydı, Türk köylüsü çiftçiliğini idame ettir
mek ve* sahibolduğu topraklara ısınmak suretiy
le memleketine, milletine ve efradı ailesine daha 
faydalı olurdu. Bugün görülüyor ki, araların
da gezdiğimiz köylüler, çiftçiler, çiftçiliği terk 
etmek zorunda kalmışlardır. Tarlalarını vatan
daşlar zeretmekten vazgeçmişlerdir. Çünkü bir 
amelenin yevmiyesi 12 lira iken, biçer - döveri, 
şunu bunu hesaplarsak ve mahsulün Ofise geti
rilmesi v. s. diğer masrafları da hesaba katar
sak buğdayın kilosunun maliyeti ' 100 kuruşu 
geçmektedir. Bilhassa ben rica ediyorum, sayın 
Vekâletten, çiftçinin mahsulünün değerlendiril
mesi ve Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin mes
lekine devam edebilmesi, tedbirler alınması ve 
çiftçinin alet ve edevatının temin edilmesi ile 
mümkün olabilir. 

REİS —- Efendim; cümlenizi tamamlamanızı 
rica edeceğim. 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Bugün 
ilâç bulamıyan Türk milleti, yarin ekmek bula
mamak durumuna geçmesin arkadaşlar. (Soldan 
gülüşmeler) (Sağdan bravo sesleri) Temenni ede
rim ki, olmasın, fakat bir sene sonra furanların 
önünde halk ekmek için birbirine girmesin. O 
gün gelmek üzeredir. 

REİS — İbrahim Us. 
ÎBRAHÎM US (Kars) — Muhterem arkadaş

lar; bu kürsüde muhalefet adına ifade edilen 
en haklı iddia ve temenniler dahi maalesef ikti
dara mensup arkadaşlarımız tarafından ya iyi 
niyetle değil veya politika yapıyorsunuz şeklin
de karşılanmaktadır. 

Arkadaşlar; biz senelerden beri mera kanunu
nu bekliyoruz. Hükümetten mütaaddit defalar 
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işittik. Adliye Vekili,, kanun hazırlanmıştır, 
Meclise sevk edilmek üzeredir; Ziraat Vekili, 
hazırlanmaktadır şeklinde konuştular ve bizlere 
ümit verdiler. Biz meraların tahribedildiğini, 
bu yüzden hayvancılığımızın geri gittiğini de
vamlı olarak iddia ediyoruz. Yine burada bâzı 
arkadaşlarımız Ziraat Vekiline teşekkür* ediyor
lar. Haklıdırlar. Esasen biz de bundan şikâyet
çiyiz. Çünkü bâzı vilâyetlere fazla yardım yapıl
dığı halde bâzıları bundan mahrum kalmışlar
dır. Bir Kars Milletvekili olarak, mütaaddit ta
leplerde bulunduk, hiçbiri tahakkuk etmedi. Şim
di ise^Vekil Bey Kars'a bir yem fabrikası yap-
tırrlarsa o zaman biz de memnun olacağız ve 
kendisine müteşekkir kalacağız. 

REİS —Behram öcal, buyurun. 
' Efendim; bu fasıl için söz istiyenleri okuyo

rum. Halim: Ateşalp, Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Fethi Ülkü, Abdullah Yaycıoğlu, Emin Soysal.. 
(Emin Soysal vazgeçti sesleri) 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, biraz evvel bütün arkadaşlarımız 
hakikaten zirai sahalarda da diğer sahalarda ol
duğu gibi bir gelişme olduğunu iddia ettiler. 
Ben kendilerine bir şey tavsiye edeceğim, Büt
çe Kanunu lâyihasının 402 nci sayfasını açsın
lar, orada yazıyor ki, 1938 de bir çiftçi nüfusu 
başına düşen millî gelir 660 lira iken, 1958 de 
bu 647 liraya düşmüştür. Bu da gösteriyor ki, 
bugün halen ziraat bakımından çiftçiye nüfus 
başına düşen gelir miktarı 1938 seviyesine ula
şamamıştır.. Bunun için burada fazla nikbin 
olmamızın bir faydası, yoktur. Noksanlıkları
mızı bilerek, ona göre tedbirler almamız mem
leket menfaatlerine daha uygun olur. 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz 1950 
den itibaren 85 milyon dekarlık bir mera açıl
mıştır. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Bunun hayvancılıkla ne alâkası var
dır"? (Soldan, hayvancılıkla alâkası yok sesleri) 

BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Hayvancı
lıkla alâkası vardır. Hayvancılık demek yem 
meselesi demektir. Demek ki, hayvancılıkla alâ
kası vardır. (Gürültüler) 

Vekil Beyin alâkası yoktur demesini teessür
le karşılarım, 
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Memleketimizde halen 70 milyon hayvan var

dır. Amerika'da ise 180 milyon hayvan vardır. 
Amerika'nın nüfusu da 180 milyon olduğuna 
göre nüfus basma bir hayvan düşüyor demektir. 
Bizim nüfusumuz ise 26 milyondur. Buna mu
kabil hayvan adedi 70 milyondur. Bu vaziyette 
bir memlekette olmamıza rağmen et, süt, don-
yağı ve diğer bâzı maddeleri hariçten getirme
miz cidden hazindir. Bu neden oluyor? Çünkü 
hayvanlarımızın mahsulü azdır. Bilirsiniz ki 
hayvancılığın birinci şartı yem ve meradır. Biz 
bu dâvayı halletmek mecburiyetindeyiz. Bu dâ
vayı henüz halletmemişken Ziraat Vekâleti yem 
ihracetmektedir. Yem ihracederek kendi hay
vanlarımızı açlığa, sefalete mahkûm etmek asla 

âİL. 
doğru değildir. Hele bu ihracatın ZiraaPVekâletı 
kanaliyle yapılması en büyük üzüntümüzden bi
risidir. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, tamamen fasıl üzerinde kalmak su
retiyle bu husustaki görgülerimi arz edeceğim. 
Çok Muhterem Profesör Vamık Tayşi Bey her 
zaman tohumluk meselesi üzerinde dururlar ve 
tohumluk işlerinin kifayetli olduğunu ifade 
ederler. Bendenizin kanaatime göre Ziraat Ve
kâleti bütçesi, topyekûn Türk Milletini alâkadar 
eden bir bütçe olduğuna göre; bu bütçe üzerin
deki fikirler, fakültelerde okutulan nazariyat ve 
burada sarf edilen yuvarlak kelimelerle ifadeye 
müsait değildir. Sayın Profesör profesörlüğü 
iyi bilir, bu işlerin ne şekilde yapılması lâzım-
geldiğini müterakki Avrupa memleketlerinden 
aldığı usul dairesinde talebeye öğretmesini de 
bilir ama tatbikatını maalesef bizim kadar bi
lemezler. Lütfen bu olayı kabul etmesini rica 
ederim. Ben şimdi tatbikatını arz edeyim. Ge
çen sene de bu mesele üzerinde bir nebze dur
dum. Tatbikat şudur, muhterem arkadaşlarım. 

' Çiftliklerde yetişen buğdaylarımız ilaçlanıp 
selektörden geçmek suretiyle köylüye verilir. 
Fakat çiftliklerdeki buğdaylar bir cins buğday 
değildir. Zerun, ak, topbaşı gibi birçok cinsleri 
vardır. Bu cins buğdaylar karışık olarak selek
törden geçer ve'ilaçlanarak köylüye verilir. To
hum ıslahından maksat bu değildir arkadaşlar. 
Tohumluğun ıslahı, böyle karışık buğday cins
leri değil tek bir buğday cinsi vermek suretiyle 
mümkün olur. Fakat maalesef bunu göremiyo
rum. Halbuki beri tarafta bu işin halli için 
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yüz binlerce lira masraf yapılıyor, yine muvaf
fak olunamıyor. Halbuki köylü bunu yapması
nı daha iyi biliyor. Aynı cins buğday başağını 
tek, tek toplamak suretiyle bir iki teneke yapı
yor, hazırlıyor. Eğer köylü için buğdayı ıslah 
edecekseniz, size yardım edeceğiz, şeklinde teş
vik ve yetiştirdiği mahsule fazla değer verilse 
daha iyi yapar. Direkt olarak yapılan masraf
larla, yardımlarla bu işler ikmal edilemez ve 
faydalı olamaz. Kredilerimiz de böyledir, yon
calıklar ve mera işlerimiz de böyledir. Çiftçiye 
iki kilo yonca tohumu vermekle bu işlerden 
fayda umulamaz. Esasen memleketimizde ıslah 
edilecek mera da kalmamıştır. Bu işlere bir is
tikamet verilmesi ve çiftçinin bizzat kendisinin 
yapmasının sağlanması için köylünün emeğinin 
değerlenmesi ve her sahada istihsal ettiği malı
nın diğer şeyler karşısında değerlendirilmesi lâ
zımdır. Ziraat Vekilinin halen tatbik ettiği isti
kamette gösterdiği gayret faydalı olmıyacak-
tır, köylünün arzu ettiğimiz şekilde geçimini 
sağlıyacak işi yapamıyacaktır. 

REÎS — Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Arkadaşlar; Attilâ Konuk beni yanlış anladı. 
Ben daha çok Çukurovada zirai mücadele nıev-
zuiyle meşgul oldum. Antalya'da gübreleme, 
sulamada elde edilen terakkiye memnun oldum. 
O ise Adana'daki ihmale üzüntülerini bildirme
lerini beklerdim. Biz de Çukurova'da 60 yerine 
137 almak istiyoruz. 

Şimdi, fasıl üzerine geliyorum: 
Vekil Beye de bir iki kere anlattık, buğday 

tohumu vaktinde gelmemektedir. Seçim bölge
mi kaydediyorum. Vaktinde gelmediği İçin de 
kötü tohumlarla ziraat yapmak durumuna dü
şülüyor. Gelen tohumluklar bir iki sene için
de dejenere oluyor. Vaktinden bir iki ay evvel 
teminini rica ederim. 

İkincisi, memleketimizin Cenup bölgelerinin 
Maraş, Hatay, Adana'nın, çeltik tohumu derdi 
vardır. Çeltik tohumunun biran evvel getiril
mesi ısrarla bütün müstahsıllar tarafından ta-
leb edilmektedir. Mısır'dan gelen tohumlar bir 
iki sene içinde verimi ve randımanı düşürmek
tedir. Realite budur. Vekil Bey de bunu bilir
ler. Senede 1 500 ton civarında Mısır tohumu, 
ihtiyacı karşılar. Burada Vekil Beye bir te* 
mennim olacaktır. Bütün müstahsil ithali bek
lemektedir. 
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ZİRAAT VEKÎLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

. anteb) — Sipariş verdik. Geliyor. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bu Mısır tohumunu bir iki sene içinde de
ğiştirdiğiniz takdirde dönüm başına 500 - 600 
kilo alınan tarlalar, değiştirilmeden üç dört se
ne üstüste ekildiği takdirde 100 - 200 kilo ver
mektedir. Bu, bir vakıadır. İki senedir Hükü
metin takibettiği fiyat politikası ve yukarı had
di tâyin suretiyle vâki müdahalesi yüzünden 
çeltik müstahsili zarardadır. Bu itibarla Sayın 
Vekil Beyin bunu ele almasını rica ederim. 
Eğer bunu temin ederlerse memnun oluru?.. Ay
rıca dedikleri gibi, ısmarlamışlarsa ve bu mah
sul yılında gelirse kendilerine çok teşekkür 
ederiz. 

REİS —Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, hay

van yetiştiren mmtakalarda hayvan yemi me
selesi çok mühim bir ihtiyaç halindedir. Bu 
gibi bölgelere kendi bölgemi misal olarak arz 
edeceğim. 

Tunceli halkı hayvan yetiştirici olarak hay
van yemini müşkülâtla temin edebilmektedir. 
Yonca yetiştirmeyi büyük bir arzu ile karşıla
mıştır. Vekâlet tohum vermekte, cömert dav
ranmaktadır. Bunu memnuniyetle arz ederim. 
Yalnız vilâyet, vekâletin telkin ettiği prensip
leri yerinde tatbik etmediği için çiftçi tohum
dan istifade edememektedir. Ziraat Müdürlü
ğü tamim yapmıştır. Yonca tohumuna tâlifcolan 
kimse ziraat muallimini mahalline götürecektir. 
Ziraat mualliminin tavsiyesine göre bir yer ha-
zırlıyacaktır. Bunu tevsik eden vesaik müdür
lükte toplanacaktır. Bütün bu formalite bittik
ten sonra gelen tohum tevzi edilecektir. 

Bir kere, birçok kazalarda ziraat memuru 
yoktur. Gelen memur, da uzun zaman kalma
maktadır. Yonca tohumunu ekecek vatandaş kö
ye götürecek eleman bulamadığı için tohumdan 
âfcahrum kalmaktadır. Bir ziraat muallimi bu
lunsa bile seksen doksan köyün hepsine birden 
yetişip rapor vermek imkânına malik olmadığı 
için vekâletin bol bol vermek istediği tohum
dan istifade edilmemektedir. Buna kolayca bir 
formül bulmalarını Sayın Vekilden rica ede
rim. Hiç olmazsa muhtardan aldığı bir vesi
kayla toprağı hazırladığını ispat eden köylüye 
tohum verilmesinin imkânının sağlanmasını is
tirham ederim, 
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j REİS — Fethi Bey bir dakikanın kaldı. 
I FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Efendim; bir 
i hususu daha arz edeceğim. Yine bölgemize gi

den ve tetkikte bulunan muhterem heyet hay
van yetiştiriciliği hususunda s rapor vermiş bu-
Ummaktadır. Bu rapordaki tavsiyelerin bir an 

I evvel mevkii muameleye konmasını Vekil Bey
den rica edeceğim. 

İkincisi Vekâlet bünyesinde hayvan işleriy
le meşgul olan Veteriner Umum Müdürlüğü 

j olduğu halde, hayvan mahsulleriyle uğraşmak 
j işi Ziraat Vekâletine verilmiştir. Burada bir 
i tezat var, iki umum müdürlüğün çalışma imkâ-
j nı mevcudolmazsa istifade imkânsız hale gele

bilir. Bunun böyle olması daha mı iyidir, tak
dir vekâlete ait. 

REİS — Efendim, daha SÖÎ almış 8 arka
daş var, kifayet de gelmiş bulunuyor, kifayeti 
okutuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Ağrı Memnu 

1 Selim Yatağan 

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

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 3 008 000 

REİS — Arif Hikmet Onat buyurun. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar; bundan iki yıl önce Ziraat Ve
kâletinin tertip ve teşviki ile Giresun'da bir
kaç vilâyetin ziraat müdürü, Ziraat Vekâleti
nin alâkalı umum müdürleri, mücadele müte-
hassisları ve Ticaret Vekâletinin umum müdür
leri ve müsteşarı ve hattâ bir vekilin iştiraki 
ile/bir fındık kongresi yapılmıştı. Müstahsilin 
da katıldığı bu kongre beş gün kadar çalışmış, 
fındığın dikimi, mücadelesi, ambalajı, değerlen
dirilmesi. istihlâk pazarlarının artırılması hu
suslarına beş günlük bir çalışmadan sonra ka
rarlar alınmış raporları tanzim edilmişti. Esef-
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le söyliyeyim ki, bu rapor vekâlette bir rafa 
konmuş olup hâlâ orada durmaktadır. Şimdi 
-Ziraat Vekâletinden temennim bu raporları 
tekrar ele alarak bu mesaiyi kıymetlendirmek
tir. 

Fındık deyip küçümsemeyin.. Bu memleke
te vasati olarak senede 40 ilâ 50 milyon dolar 
döviz getiren bir mahsulümüzdür. Birinci mâ
ruzâtım bu. 

îkineisi, meyvacılıkta biliyorsunuz bir pe-
riyodite hâdisesi vardır. Bizde köylü buna, 
mahsulün yıl seçmesi, der. Bir sene mahsul alı
yor, diğer sene alamıyor. Fındıkta olduğu gibi, 
diğer meyvalarda da bövledir. Bâzı senelerde 
hava müsait gitmezse iki sene üstüste olmadığı 
da vâki dır. Normal şartlar altında bir yıl olur, 
bir vıl obnaz. Bununla mücadelenin en müessir 
şekli imar, ihya ve gübrelemedir. Simdi ben bu
rada politika yapmak için arz etmiyorum; bir 
vakıayı huzurunuza getiriyorum. Gecen sene 25 
kuruş olan ffübre, yapılan son ayarlama dola-
yısiyle 90 kuruşa çıkmıştır. Ziraat Vekilinden 
rica edivorum, prim mevzuu üzerinde ehemmi
yetle durmak lâzımdır. Zir^atcinm #etirdi#i do
larlara bu ölçüde farklı bı#r muamele yanıldığı 
takdirde, demin bir arkadaşımın dediği eribi, ar
k a d a ir vann bn^dav da bul^mıvaeağız. 

DÜNDAE TEKAND (Kırklareli) — Yok 
canım. 

ARÎF HÎKMET ONAT (Devamla) — Yok 
canım diyerek gürültüye boğmayın, gittikçe zi
rai istihsalimiz başka sahalarda dahi geriye gi
decektir. Bugün köylünün Ziraat Bankasına iki 
milyar borcu vardır. Rakam meydandadır. Bu 
paranın bîr milyar 800 milyon lirası istihlâk 
maddelerine sarf edilmiştir. Hakikat budur. 
Bunun üzerine ciddiyetle, ehemmiyetle eğilmek 
lâzımdır. Bu istihsal ile alâkalı değildir. Ziraat 
Bankasından bu suretle aldığı paralan istihlâk 
maddelerine sarf etmekte, istihsalde faydalan
mam akta'dır. 

REÎS — Efendim, vaktiniz tamamdır. 
419 ncu faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

420 İpekböcekcilik, tavukçuluk, 
arıcılık umumi masrafları 780 000 

(Riyaset ma'kamma Reisvekili Agâh Erozan 
geldi.) 

REÎS — Fethi Ülkü. # 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, bütçe
nin hakikaten çok önemli bir maddesinde bulu
nuyoruz. 

Arkadaşlar, bâzı bölgelerimiz vardır ki; her 
ne kadar kalkınma içinde bulunursak buluna
lım, bunun için ne kadar para sarf etmek im
kânına malik olursak olalım, o bölgelere bir şey 
yapmak imkânına sahibolamayız. Bilhassa Do
ğuda ve Karadeniz bölgelerinde bu tîp yerleri
miz vardır. Yine, affınıza mağruren, Tunceli'ni 
misal olarak alıyorum. Buraya bir fabrika yap
mak bugünün şartları içinde mümkün değildir. 
Burada ne şeker fabrikası, ne mensucat fabri
kası, şu veya bu yapamazsınız. Türkiye ümran 
içine gark olsa dahi bu gibi yerleri mahrumiyet 
bölgesi olmaktan kurtaramazsınız. Çünkü bura
lar böyle yaratılmış bölgelerdir. Buralarda ye* 
gâne yapılacak iş, ora halkının da kısmen alışık 
oldukları küçük sanatların teşvik ve inkişafının 
teminidir. Bu mevzuda halkın eski alışkanlıkla
rından istifâde edilerek çalışmak lâzımdır. îşte 
bu sanatlar, 420 nci maddede formülünü bul
duğu şekilde tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık 
gibi mevzulardır. 

Alışkanlıklar dendi. Bu sanatların Jıepsine 
bu bölgelerimiz alışık değildirler. O takdirde de 
örnekten göstererek alıştırmak lâzımdır. Bir 
başka vilâyette arkadaşlanm, köylüye «Burada 
çok iyi tavuk' yetiştirilir ve size çok faydası 
olur, davarınızı kolay kolay kesemezsiniz ama 
tavuğunuz olursa hem keserek ihtiyacınızı kar
şılar hem de satarsınız» dendiğinde -<Siz bizim 
büyüğümüzsünüz, mebussunuz, böyle tavuktan 
falan bahsetmeyin ayıp olur, gülerler» dendi. 
(Sağdan, gülüşmeler) Demek ki, arkadaşlar, 
onlar menfaatlerini temin edecek şeyin ehem
miyetini henüz anlamış durumda değildirler. 
Onları buna alıştırmak lâzımdır. Ben köyün 
muhtarını bir kenara çekt'm ve bunun kendi
lerinin, memleketin terakkisi için çok elzem 
olduğunu izah ettim. Kabul etti. Benim Vekil 
Beyden bir istifhamım vardır. Bundan birkaç 
sene evvel Tunceli vilâyetinde bir tavukçuluk 
istasyonu açıldı. Eksik olmasınlar, ancak şimdi 
fırsat bulduğum için söylüyorum. Kendilerine 
çok teşekkür ederim. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Müsaade eder

seniz, sözlerimi tamamlıyayım, Reis Bey. 
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REÎS — Peki, buyurun efendim. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Fakat bir şey 

yapılmadı, barındırılamadı. Tamamen mahvoldu, 
geçti gitti. 

Şimdi biz köylüye bu konuca telkin yap
makla meşgulüz. Köylü* de bunu anlamaya baş
lamıştır. Tavukçuluk ve arıcılık hususunda o 
mmtakaya alâka göstermelerini kredi ye petek 
kovan verilmesinin teminini rira ederim. 

REÎS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar ; bendeniz bu fasılda ipekböcekçiliği me
selesinde dikkatinizi çekeceğim. Bizim ipekböcek-
çilikle meşgul olan yerimiz sadece Bursa mmta-
kasıdır. Kuranlar sağ olsun. Arn^ sizin zama
nınızda kurulmadı (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; bir makale okudum. 
Japonya 'da 50 milyon kiloya yakın koza istihsai 
edimi-ştir. Ne derece doğru olduğunu bilmem. 
Memleketimizin birçok mmtakaları ip'ekböcek-
çiliğine müsaiittir. Meselâ kendi mıntıkan*, 
Maraş havalisinde, Urfa havalisinde, zannede
rim Bursa 'nın iklimine yakın iklimlerde pekâlâ 
ipekböcekçiliği ele alınıp ve bu işten memleket 
milyonlarca, hattâ milyarlarca lira kazanabiir. 
Biz ekseriyetle senelerden beri bu gibi işlerle 
meşgul oluruz, fakat bu işe yönelmiş hiçbir 
şeyimiz yoktur. Ben Ziraat Vekâletinden bu 
sahada tedbirler almasını temenni ediyorum, 
alırsa alır, almazsa kendileri bilir. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

421 Ziraat sanatları umumi mas
rafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

422 Pamuk, işlen umumi masrafları 210 000 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri umumi masraf
ları 1 780 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyoloji 
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F. Lira 

ve serum kurumlan ve lâbo-
ratuvarlar kurumuna ve idare 
idleri umumi masrafları 3 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masrafları 2 640 000 

REÎS — İbrahim Us. 
Efendim, söz alanları okuyoruz. 
İbrahim Us 
Behram Öcal 
Şemsettin Ataman 
Bekir Şeyhoğlu 
Buyurun İbrahim Bey. 

İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arkadaş
lar, Kars. hayvan yetiştirme mıntakalarıııın ba
şında gelmektedir. Buna rağmen lâyık olduğu 
yardımı görememiştir. Vekil bey vadeder. Fakat 
bir türlü bu yârdım tahakkuk etmez. 1956 da 
Kars'ta % 20 ye yakın hayvan, yemsizlikten 
ve hastalıktan telef olmuştur. Maalesef Kars bu
gün bir hayvan hastanesinden mahrum bulun
maktadır. Yine Kars'ta fennî ahırlar için veri
len bütün kredinin sayısı 20 yi geçmemektedir. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (tfazi-
anteb) —İstediniz de vermedik mi? 

İBRAHİM US (Devamla) — Bu şekilde geri 
'kaldığı mevzularda Kars'a lâyık olduğu yardım 
yapılamıyor. Bizim noksanlanmızı da kendileri 
iyi bilirler çünkü defalarca rica ettik, maalesef 
hiçbiri yerine getirilmedi. 

REİS — Behram Öcal. 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem arka
daşlar ; biraz evvel hayvancılığın memleket eko
nomisinde haiz olduğu ehemmiyeti üç dakikalık 
bir zaman içinde ifade etmeye çalıştım. Ama 
takdir buyurursunuz ki, buna vaktin darlığı do-
layısiyle imkân bulamadım. 

Arkadaşlar; biz, memlekette hayvancılığın 
inkişafı için milyonlarca liralık tesisler yaptık. 
Bugün memleketin muhtelif yerlerinde Et ve 
Balık Kurumunun tesisleri» vardır. Yalnız bu 
mevzuda bugüne kadar 111 milyon liralık yatı-' 
tim yapılmıştır; Ayrıca Kayseri'de, Samsun'da, 

t 
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Elâzığ'da ve Urfa'da seçimlerden evvel yeni 
kombinaların temelleri atıldı. Memlekette hay
van olmazsa bu kombinalar nasıl işliyecektir. 
Bu kombinalar halen birer mezbaha vazifesi gör
mektedir. Kombine ile mezbaha arasındaki farkı 
anlatmak için vaktim müsait değildir. Memle
kette milyonlarca liradık dış finansman sarfı ile 
yapılan soğuk depoları, kombinaları çalıştırmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için de hayvani mah
sullerin olması lâzımdır. 70 milyon hayvanımız 
var, hâlâ et, süt, yapağı, deri sıkıntısı çekiyo
ruz. Et ve Balık Kurumunun bir çok tesisleri 
bugün % 10 kapasite ile bile çalışmamaktadır. 
öyle soğuk depolar vardır ki, içine bir kilo et 
bile girmemiştir. 

REİS — Müddetiniz tamamdır, efendim. 
BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Ayrıca bu

nun yanında Sümerbankın dokuma sanayii, Bey-
kozun deri sanayii vardır ve bunlar işlemek için 
bu hayvani mahsulleri beklemektedirler. Bu 
mahsullerin temini için, sığır ırkının ıslahı ga
yesi ile suni şifada 475 bin, merinos işleri için 
1,5 milyon lira ayrılmıştır. Milyonlarca liralık 
yatırım yapıyoruz, bunlardan işlenecek hayvani 
mahsullerin temini için ise 475 bin ve 1,5 milyon 
lira ayırıyoruz. Bunu takdirlerinize arz ederim. 

REÎS — Şemsettin Ataman. 
ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar, bu mevzuda dikkat buyurursa
nız hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı mevzuun
da Kars'tan üç milletvekili söz aldı. Her halde 
Kars'ın bu mevzuda parmak basılacak dertleri 
vardır. Beni iki dakika ciddiyetle dinlemenizi 
rica ederim. 

Kars'ta 1950 yazında mevsim tamamen ku
rak geçmişti, önümüzdeki kışın ağır gelmesi 
bekleniyordu zira ağır gelince yem sıkıntısı ola
caktı. Fecî bir manzara, vukua geldi. Milletve
killeri gelmişler. Ben şube müdürü idim. Bir 
toplantı oldu. Halk Partisiyle Demokrat Parti
liler münakaşa ediyorlardı. Bir kısmı diyordu 
ki, kuraklık yoktur. Et boldur. Bir kısmı diyor 
ki kuraklık vardır; bu kış. hayvanlar ölecektir. 
Kış ağır geçerse yem kifayetsizliği dolayısiyle 
hayvanlar aç. Salacaktır. Nisanda kar açılmadı. 
Mayısta yem darlığı dolayısiyle bir çok kazalar
da havanlar öldü. iki yüz bin hayvan öldü. Ek
meğin kilosu 50 - 60 kuruşa samanın kilosu ise 
110 kuruşa idi. Dedim ki, niçin ekmek yedirmi-
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yorsunuz. dediler ki, hayvanlar ekmekle idare 
edemiyorlar. Ot veya saman yemezlerse barına^ 
mıyorlar. O yıl bahar çok geç ve soğuk olarak 
devam ettiği için vilâyetteki mevcut hayvanın 
% 20 si açlıktan ölmüştür. Hakikaten bu feci 
manzaraları parti mevzuu yapmamak lâzımdır. 
İki milyon hayvan var, bugün Kars'ta et sıkın
tısı, yağ sıkıntısı çekilmektedir. Yağ 10 -12 lira
ya satılmaktadır. Bir süt fabrikası var, işe yara
mıyor. Çok eski zamandan kalan bu fabrika ar
tık işe yaramıyor. UNİCEF in bir teşebbüsü 
vardı, Vekil Bey biliyor, süt fabrikası kurulur
sa veya bu tesis genişletilirse Türkiye'nin geniş 
ölçüde süt ihtiyacı karşılanacaktır. Vekil Bey. 
Kars'a bu yaz, bilhassa. Haziran veya Temmuz 
aylarında bir ziyaret yaparsa kendilerini gezdi
receğiz ve büyük bir karşılama töreni yapaca
ğız, lütfetsinler, bunu bizden esirgemesinler. 

REİS — Bekir Şeyhoğlu. 

BEKİR ŞEYHOĞLU (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz Sayın Vekilden bir te
mennide bulunmak için söz aldım. Tokad'da bir 
sığır- ıslah istasyon çiftliği vardır. Burada Öte
den beri hayvan beslenir, üretilir. Yakın za
manlara kadar burada yetişen hayvanlar, hay
van besleyicilerine verilmekte iken son zaman
larda her nedense bu karardan vazgeçilmiştir. 

Hayvan denildiği zaman hayvan yemi akla 
gelir. Turhal Şeker Fabrikasının pancar küspesi 
dolayısiyle o mıntakada hayvancılığa alâkayı art
tırmıştır. Ziraat Vekâleti lütfederek küspeyi 
ticaret metaı haline getirenlere vermeyip resmî 
dairelerden vesika alacak şahıslara hayvan yemi 
olarak verirse memlekete faydalı olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Emin Soysal, buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, hayvancılık mevzuunda, hayvan ye
tiştirme mevzuunda öteden beri, hattâ Osmanlı 
devrinden beri bâzı fennî ağıllar, ahırlar Dev
let tarafından kurulmuştur. (Soldan : Hayvan
dan anlar mısm?) O mertebe anlarım ki,,.. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi bu hayvan yetiştirme metodu, usulü 
bizim daha çok haralarımızda ve çiftliklerdeki 
fennî ahırlarımızda cereyan eder. İşin bir başka 
cephesini vele almamız lâzımdır. Almanya ve 
Amerika'da olduğu gibi. Köylere hayvan yetiş
tirme usullerini, köy filesinin aharına sokmak 
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lâzımdır. Köyleri dolaşırsanız, ahırlar o kadar 
çeşitlidir ki, hayvan bazan yâşıyacağı ahırda 
nefes alacak delik bulamaz. SonN derece iptidai
dir. içine giren davar, koyun, keçi.. Bazan faz
la kar yağmasından ağıl da çöker ve hayvanlar 
altında kalırlar, işte işin bu cephesini ele alma
mız lâzımdır. Bu işleri Vekilden değil, ziraat 
teşkilâtından isterim, yönlerini buraya çevir
mek lâzım. Yetiştirici usulleri köylünün evine, 
ahırına, aile ocağına götürmemiz lâzımdır. Bu
nu yapmazsak, burada daima gelir, nutuklar 
çeker gideriz. Senelerden beri bu iş böyledir. 
Amerika bize et satıyor, çünkü, çiftçinin oca
ğına ağılma kadar hayvan yetiştirme usulleri 
sokmuştur. Devlet olarak teşkilâtı, vasıtayı, ye
tiştirme usullerini çiftçinin aile ocağına kadar 
götürmüştür. Bizde de teşkilât olarak bu isti
kamette bir tertibat alınması lâzımdır. Aksi 
takdirde beş on tane baytar, bir hara ile, yeti
şiyordu, yetişmiyordu lâflariyle bu iş sürer gi
der ve halledilemez. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, efejndim. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Tekrar söz 

istiyorum, efendim. 
REÎS — Halim Ateşalp. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, bu hususta konuşan her arkadaşın 
fikri muhterem olmakla beraber, yine yuvarlak 
lâflarla Ziraat Vekâletinin tesisini tanzim ve 
ziraat işlerimizi idare ediyoruz. Arkadaşlarım, 
havayı bozma, dediler, itimât buyurun, polemik 
yapmak niyetinde değilim, fakat bir hakikati 
de söylemek mecburiyetindeyim. 

Tatbikatı şudur : Yüz binlerce lira sarf edi
lerek çiftliklerde ve haralarda tohumluk hay
vanlar yetiştiriliyor. Bu hayvanları köylü va
tandaşın alabilmesi için Veteriner Müdürlüğüne 
müracaat ediliyor. Fakat Veteriner Müdürü 
elinde Demokrat Parti ocak veya bucak başka
nından tezkeresi bulunana veriyor. (Soldan : Gü
rültüler, öyle şey olmaz, sesleri) 

REÎ$ — Arkadaşlar, bütçe müzakerelerinde 
konuşmalar müddetle tahdidedilmiştir. Müda
halelerinizle bu zamanı uzatmaktasınız. Hare
ketlerinizle Riyasete yardımcı olmanızı rica ede
rim. Buyurun, efendim. 

HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Sonra, 
keşke bu tohumluk hayvanı bu şekilde alan va
tandaşın hayvanı olsa ve bunu köyüne götür-
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düğünde tohumluk olarak kullansa yine bir şey 
değil, iyi, zararı yok. Ama, hemen çiftlikten 
alır almaz doğru pazara intikal ettiriyor, 100 
liraya aldığı bir koyunu 200 liraya satıyor 400 
liraya aldığı danayı 600 liraya satıyor. Benim 
ricam, Vekil Beyin bunlara mâni olmasıdır. 
Ziraat Vekâleti muhakkak bunu bilmiyor, ha
kikaten köyüne götürüp tohumluk yaptığını 
zannediyor. Halbuki yapmıyor, arkadaşlar, gö
türüp pazarda satıyor. Bunu önlemeliyiz. Bu 
hususta gerekli tedbirlerin alınması lüzumu ka
naatindeyim. Bunu yaparsanız, hakikaten mem
nun olurum. Çünkü, memleketin menfaatine 
olur. Parası gayesine sarf edilmiş olur. 

RElS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okuyoruz : 

Yüksek Riyasete, \ 
425 nci fasıl üzerinde müzâkere kâfidir. Ki

fayetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Yozgad Mebusu 

Nazım Tanıl 

MEHMET HAZER (Kars) — Vekil Beyden 
bîr sual soracağım* Reis Bey. , 

REÎ& — Kifayet geldikten sonra, sual soru
lur mu? Sual sorulamaz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Peki ne zaman 
sorulacak? . . . . . . 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

426 Merinos işleri umumi, masraf
ları 1 500 000 
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 6893 sayılı. Kanun gereğince 
verilecek prim ve ikramiye 448 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su 
ve arteziyen işleri umumi mas
rafları 10 575 000 

REÎS — Behram Öçal. 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar-. 

985 
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kadaşlar, memleketimizin umumi sahası ile nü
fusunu birbiriyle mukayese edersek umumi ke
safetin diğer bütün memleketlerin kesafetinden 
düşük olduğu ve bu toprakların daha çok çift
çi besliyebilecek miktarda olduğu yeknazarda 
anlaşılır. Ama mevcut topraklarımızın ancak % 
30 u kabili zeridir. Onun için memleketimiz beher 
kilometre başına düşen çiftçi nispeti itibariy
le dünyanın en kesif olan memleketlerinden bi
ri sayılır. Bu itibarla topraklarımızdan âzami 
randıman almaya mecburuz. Bunun için de su
lama işlerine ehemmiyet vermek ve mevcut top
rağın eriyip gitmesine sebebolan erozyonun za
rarlarını önlemek bu suretle zirad istihsali hava 
şartlarına bağlamaktan kurtarmak, mevcut ara
zi erozyonlarının neticeleri ile mücadele etmek 
lâzımgelir. Ziraat Vekâletinin bu şubesinde ça
lışan elemanlar, Avrupa'da tahsil görmüş, bu işe 
ehil ve liyakatli arkadaşlardır. Onların da him
met ve gayretleriyle iyi bir yola girilmiştir. 
Ama malî imkânsızlıklar dolayısiyle faaliyet ge
ri durumdadır. Bu fasla konulmuş olan bu 10 
küsur milyon lira emin olunuz ki; ilerde 100 
milyon lira sarfiyle yapılamıyacak. îşleri ya
pacaktır. Bugün Amerikan'nm en başta meşgul 
olduğu mevzu bu mevzudur. Biz bu mevzua lâ-
vık olduğu ehemmiyeti vermezsek memleketin 
ktisadi ve zirai sahaları tahribölacaktır. Eroz
yonlar ve küçük sulama işleriyle uğraşan bu 
kıymetli elemanlara bugünkü imkânların esir-
genmemesini bilhassa rica ederim. 

REÎS — Yaşar Alhas. 
M. YAŞAR ALHAS (Ürfa) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu fasıl dolayısiyle mahallî ve 
mühim bir ihtiyaçtan bahsedeceğim. Hepiniz 
bilirsiniz ki, Harran ovası, büyük ovalarımız
dan birisidir. Bunun yanında Fırat nehrinden 
baraj bakımından istifade etmek millî imkân 
lanmızm dışındadır. Bu sebeple bu ovanın kü
çük sulama yoîiyle imkân nispetinde sulanma
sı zaruridir. Bunun neticesi olarak da 1951 ve 1952 
de Harran ovasında 16 tane arteziyen açılmış
tır. Bunlara millet parası olarak bir hayli mas
raf yapılmıştır. Bunlardan beş tanesine motor 
konulmuştur, öbür tarafı tamamen faydasız 
beklemektedir. Şimdi bu arteziyenlerin faydası 
malum. Arteziyenlerin açıldığı köylerde ufak su
lamalar olabildiği gibi bahçecilik,, ağaç yetiş
tirme gibi faydaları görülmektedir. Harran ova-
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sı tamamen çıplaktır. Ancak bu arteziyenler yo
îiyle kurtarılabilir. Ayrıca sulu ziraat ve pa
muk ziraati yapılması mümkündür. Arteziyen
lerin adedinin artırılması âcil bir ihtiyaç ol
makla beraber 15 - 16 kadar olan bu arteziyen
lerin üstüne bir motor konulmasının teminini ve
kilden rica ediyorum. v 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bu mevzularda yine bir fikrimi arz 
edeceğim. Biz kalkınma derken birçok nokta
larda en iyi peşinde, hayali şeyler peşinde ge
zer, fakat iyileri ihmal ederiz. Köylerde, yer yer 
müsait küçük toprak parçalariyle mahdut köy
ler arazilerini sulama yoluna yönelmemiz lâzım
dır. Afşin'de Büvet köyünde ecdat bu işi hal
letmiş, buraya bir baraj yapmıştır. Bu baraj 
köyün arazisini sulamakta imiş. Şimdi muazzam 
barajlar peşinde gezerken - bunları yapmıya-
lım demiyorum - bu küçük sulama vasıtalarını 
unutmamak lâzımdır. Yalnız, bunlara siz başla
madınız, C./H. P. başladı. (Soldan, yaşa, yaşa, 
sesleri) Siz "de yaşayın. 1961 e kadar yaşayın. 
Köylerde küçük su barajları yapmak bu memle
ket için büyük servetler temin edecek bir iştir 
Ziraat Vekâletinin bu hususlar için koyduğu 
tahsisat azdır. Bu tahsisatın artırılması, ziraat 
mühendislerinin yetiştirilmesi, köylerde etüd 
yapılması, nerelere de toprak barajlar yapıla
caksa bir plâna bağlayıp bu işe ehemmiyetle gi
rişilmesi lâzımgelir. Yaparsanız ne âlâ, yapmaz
sanız 1961 de bir gelir yaparız. 

REİS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar; bu fasıl, küçük sular ve ar
teziyen işleri, kimyevi gübre işleri, toprak 
işleri, ve erozyon mevzuları gibi geniş mevzu
ları ihtiva eden bir fasıldır. Şunu söylemek 
lâzımgelir ki, çiftçilikte geriye bir iki faktör 
kalıyor demektir. Bunlardan bir tanesi tohum 
mevzuu, bir tanesi hava mevzuu. Ekincilikte 
tohum birinci derecede bir unsurdur. Kü
çük sular mevzuu hakkında söyliyeceklerim bu 
üç dakikalık vakte sığmıyacağı için bundan 
vazgeçerek mahallî ihtiyaçlara geçiyorum. 

Fasılda küçük sular ve arteziyen için tah
sisat vardır. Yurdun muhtelif bölgelerinde se
yahatlerim oldu. Nerede bu işler, göremedim. 
Ziraat Vekâletinin yapmış olduğu işler bu-
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günkü halde bir etüd safhasının dışına çıka
mamıştır. (Soldan, bravo sesleri.) Benim ge
zip gördüğüm yerlerde vaziyet budur arka
daşlar. (Soldan, »bravo sesleri) Biz de bir gün 
bravo deriz inşallah.. 

Küçük su ve arteziyen işlerine, bugün yal-
mz benim seçim bölgemde 20 - 30 mevzu 
verilmiştir, beş altı seneden beri alâkalanırız. 
Fakat hiçbirisinin üzerinde durulmamıştır. 
Büyüklerine temas ediyoruz, Nafıa Vekâleti 
benim mevzuum dışındadır, diyor. Küçük su 
işleri için Ziraat Vekâletine gidiyoruz, o da 
bunları yetiştiremiyor. Netice itibariyle bu 
mesele etüd edilemiyor. 

Tohumluk, gübre, toprak gibi mevzuları vi-
lâyetlerdeki müdürlük teşkilâtına bırakmamak 
lâzımdır. Bütçe Encümeninde de söylediğim 
gibi, bölge enstitüleri kurmak lâzımdır. Bu 
enstitülerde kâfi derecede mütehassıs bulun
durmak mümkün olur. Bugün şunu kabul et
mek lâzımgelir ki, elde mevcut eleman ve per
sonel, kazalara kadar dağıtılmak suretiyle bü
tün teşkilâtı tatmin edecek sayfda değildir. 
Keyfiyet itibariyle bir şey söylemiyorum, fa
kat o sayıda değildir. Memleketi etüd edebil
mek için mutlaka bölge enstitüleri, kurmak 
ve etüdleri bunlara yaptırmak mecburiyetin
deyiz. 

REÎS' — Tamam efendim. 
Başka söz yok. Faslı reye arz ediyorum, ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 37 217 800 

REÎS — Rıza Tekeli! 
RIZA TEKELÎ (Adana) — Muhterem ar- « 

kadaşlar, 429 ncu fasla konan tahsisatta zirai 
mücadelede kullanmak üzere kimyevi madde
lerin temini düşünülüyor. Geçen sene bu fas
la 11 milyon lira tahsisat konmuş. Bu yıl 37 
milyona iblağ edilmiştir. Maliye Vekili de 
buradadır. Pamuk müstahsilini alâkakadar 
eden bir mesele vardır. Endirin denilen bir ilâç 
var; bunun geçen sene kilosu on lira idi, yeni 
kur dolayısiyle 30 liraya çıkıyor. Bilmiyorum, 
işittiğim bu. Zaten tahsisatın üç misli artışı da 
bunu göstermektedir. Bir 4önüm için 300 gram 
'kullanılıyor, iki defa kullanılıyor ki, mücadele 
tam oluyor. Binaenaleyh pamuktan tam randı
man almak için dönüm başına 300 gram kullan
mak icabediyor. Bu suretle dönüm başına 20 li-
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ra verilmiş oluyor.. Ziraat Vekili gülerler, ama 
bizim temennimiz 'bu dediğim haşere âfeti ile 
memleketimiz karşı karşıya gelmesin. Geldiği 
zaman pamuk müstahsilinin mücadele etmekte 
ne kadar kuvvet ve dermansız olduğunu zaman 
gösterecek; fakat yine memleketin milyonluk 
servetleri elden çıkacak. 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar. Ben daha ziyade zirai mücadele fas
lında konuşacaktım. Söz almış olmama rağmen 
Reis Bey unuttu. Şimdi zirai mücadele sahası 
ile ilgili ilâçlar faslında birkaç söz söylemek is
terim. 

Taharette Daltonizm 'hastalığı diye bir has
talık vardır. Bu hastalığa musabolanlar kırmı
zıyı yeşil, yeşili kırmızı görürler. Muhalefetteki 
(bâzı arkadaşlarım da sanki Daltonizm hastalı
ğına musap imişler g$bi bizim yeşil gördükleri
mizi onlar acaıba kırmızı mı görüyorlar diye dü
şünüyorum. (Soldan, siyah, siyah görüyorlar 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu 'mücadele sahasın
daki ilâçlardan bugün yaptığımız istifadeyi in
kâr etmeye imkân yoktur. Ben kendi memleke
tim olan pamuk sahasından bahsedeyim. Bizim 
çiftçinin karnını yarmışlar da 40 tane yeni yıla 
çıkmış, diye "bir tâbir vardır. Ziraat Vekâletimiz 
ve onun çalışkan elemanları sayesinde bugün 
bu darbımesel silinmiş durumdadır. 1950 seçim
lerinin arif esindeydik, "bir arkadaşımızın gediği 
gibi, bizim köylü, gözü ile görmeden inanmaz, 
doğrudur arkadaşlar. Denizli ziraat teşkilâtı, 
bütün ziraat teşkilâtları gibi çalışkan, bunu bil
hassa belirtmek isterim, geldiler numunelik ola
rak bâzı tarlaları ilaçladılar. Bâzı çiftçiler biz 
bunun tesirine inanmayız, diyerek ilâç yaptır
madılar... Mahsul zamanı geldiği zaman yan ya
na iki tarla, bir tanesinde sam yeli esmiş, diğeri 
ilaçlandığı için tarlada görülen çiçekler pamuk 
haKnevgelmiştir. Şahsi bir dostum bana dedi ki, 
eli? liralık ilâç sayesinde iki bin liralık pamuk 
mahsulü aldım. Gece gündüz tarla sahipleriyle 
çalışmışlardır, kendilerine huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. 

Halim Ateşalp arkadaşımız; bizim muhterem 
profesörlerimiz ders vermesini iyi bilirler ama 
bunun tatbikatını bilmezler, pamukçuluk saha
sında fennî usullerde muvaffak olamamışlardır 
diye buyurdular. Biz eski, iptidai usulleri bıra-
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kıp profesörlerin tavsiye edecekleri sahada ça
lışırsak daha iyi olur. 

BEÎS — Müddetiniz dolmuştur, efendim. 
ALÎ RIZA KABACA (Devamla) — Cümlemi 

bitirmeme müsaadenizi rica edeceğim. 
BEÎS — Buyurun. 
ALİ BIZA KABACA (Devamla) — Bir de 

hayvancılık sahasında numune olmasını ve zi
raat teşkilâtımızın demontrasyonlara çok ehem
miyet vermesini bilhassa rica edeceğim. 

BEÎS — Faslı kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

F. 

431 

448 

Lira 

450 

451 

452 

453 

457 

At yarışları ikramiyesi . 
REİS—Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yap^acak hizmetler karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
ŞEÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştik 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
BEÎS»— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 

40 000 

97 500 

2 724 100 

257 000 

1 260 500 

929 000 

250 000 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar-
kadaşlar, bu iç kongreler ve teknik toplantılar 
için 457 nci faslın 10 nuncu maddesine 205 bin 
liralık bir tahsisat konmuştur. Ankara Teknik 
Ziraat Müdürlüğünce zirai sahadaki teknik ci-
hazlanma ve alman kararların tatbikat sahasm-

1959 0 : 1 
daki önder çiftçilerle, tatbikatçıları alan müş
tereken yapılan teknik ziraat kongresine 19ö5 
ten sonra son verilmiştir. Demokratik nizamda 
her türlü mâkul tenkid yapılafnlir. Bu 'kongre
lere gelen önder çiftçiler kongrenin delegesi 
olarak, tatbikat sahasında gördükleri hataları, 
aksaklıkları, noksanlıkları, aknan kararların 
isabetsiz taraflarını elbette dile getirmişlerdir. 
Tahmin değil, katiyetle ifade ediyorum; An
kara Teknik Ziraat Müdürlüğünün 1955 sene
sine kadar devam edegelen kongrelere sön ver
mesinin tek mesnedi tenkide tahammül edile-
memesidir. Ziraat Vekilinden rica ediyorum, o 
günde kendileri Ziraat Vekili idiler, gayet sa
mimî olarak Ankara'nın önder çiftçileri tatbi
kat sahasındaki hataları ifade etmişlerdi. Gelen 
motorlu ziraat vasıtalarını tatbikat sahasında 
işe yaramad^larını dile getirmişlerdir. Bu sa
mimî şikâyetleri dikkatle dinlemek ve onlardan 
istifade etmek lâzımdır. Bu hususta gerekli ted
birlerin alınması lâzımdır, Saym Vekilim, o gün
den sonra bu kongreye son verdiniz, bunun ye
niden ihdasını rica ediyorum. (Sağdan, bravo 
sesleri). 

BEÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

458 

476 

i 501 

502 

601 

Lira 

701 

'Fuar sergi ve teşvik umumi 
masrafları 303 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 640 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen y i borçları 65 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 10 000 
BEÎS -^ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde-
leri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar - 200 000 
BEÎS — Kabul* edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 200 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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P. Lira 

711 Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 1 072 OOö 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyerüer... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 575 000 
REÎS —Kabul edenler... Et-
miyenler;.. Kabul edilmiştir. 

751 Sat'ınalınacak makina, alet ve 
malzemeler • 8 060 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
m'iyenler... Kabul edilmiştir. 

753 , Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4.486 sayüı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 198 900 

761 6831 sayılı Orman Kanunu 
mucibince yapılacak ödemeler 2 000 000 
RE IS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Behram öcal. 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem arka

daşlar, memleketimizin en mühim dâvalarından 
birinin orman dâvası olduğunu tafsilen izah et
meye lüzum görmüyorum. Bunun için büyük 
emeklerle 6831 sayılı Kanun çıkarıldı. Bu ka
nunun ruhu köydeki orman içinde bulunan köy
lünün kalkındırması ve usulsüz kesimler için 
cezai müeyyideler tâyin etmesinden ibarettir. 
683 f sayılı Kanun meriyete girdikten sonra üst-
üste çıkarılan Af kanunlariyle cezai müeyyide
ler ortadan kaldırılmış oldu. Ayrıca bu kanunun 
Büyük Millet Meclisinde müzakeresi esnasın
da 13 ncü madde hükmü, orman mmtakaların-
daki halkın kalkındırılması için her yıl Ziraat 
Vekâleti bütçesine 50 milyon lira konulmasını 
âmirdir. Kanunda böyle bir hüküm olmasına 
rağmen 50 milyon lira yerine sadece 1 milyon 
konulmuştur. Kanun tedvin edilirken bunun 
üzerinde uzunboylu tartışma yapılmış, kabul 
edilmiş ve orman içinde yaşıyanların orman tah
ribatının önlenmesi için bu köylerin kalkındırıl
ması icabettiği hususunda ittifak edilmiştir. 
Fakat Ziraat Vekâleti kanunun bu maddesine 
de riayet etmemektedir. Memleketimizde mütema
diyen bir orman azalmasına şahidolmaktayız. 
Ormancılar Cemiyeti böyle söylüyor, Orman 
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Mühendisleri Birliği böyle söylüyor, Profesör 
Heske böyle söylüyor. Ormancı olup da orman
ların arttığını söyliyen bir kimse varsa ve göş-
terirlerse sözlerimi huzurunuzda geri almaya 
amadeyim. Ziraat Fakültdesinde bulunan bü
tün profesörlerin birleştikleri nokta, Türkiye'de 
ormanın azalmakta olduğu hususudur. Yalnız 
Ziraat Vekili ormanın azalmadığını iddia, et
mektedir. Biraz evvel bir arkadaşımız daltonizm 
hastalığından bahsettiler. Daltonizmi Vekil Bey
de aramak yerinde olur. Zira Vekil Bey kırmı
zıyı yeşil görmekte bu suretle gittikçe çorakla-
şan sahaları da yeşil görmektedir. 

REÎS — Mehmet Geçioğlu. 
. MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Muhte-

' rem arkadaşlarım, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi mucibince orman içi ve or
man civan köylünün kalkınması ve ormanların 
muhafazası maksadiyle, her sene Ziraat Vekâleti 
bütçesine 50 milyon lira konulması Orman Ka
nununun emri bulunduğu halde bütçeye bir mil
yon lira gibi pek cüzi bir tahsisat konulması, 
kanunun maksat ve gayesinden ne kadar uzaklaş
tığını göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, mahrumiyet içinde bu
lunan orman içi ve civarındaki köylü ihtiyacı
nın karşılanması için kanunun açık ve vazıh şe
kilde tesbit ettiği 50 milyon liralık kredi karşı
lığında bir paranın bütçeye konması kanunun 
ruhuna uygun olurdu. Vekâletin bu hususta ne 
düşündüğünü bilmiyorum, köylü bu krediye 
muhtaçtır. Maruzatımın Yüksek Heyetinizce na
zara alınmasını ve kanun hükmünün yerine ge
tirilmesini arz ve istirham eder sözüme son veri
rim. 

REÎS— Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 27 404 74Ö 

REÎS — Vahab Dizdaroğlu. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, 771 nci faslın 10 ncu madde
sinde; 5254 sayılı Kanunla fakır çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesi gayesini istihdaf eden ve 
malî portesi bütçede görüldüğü üzere 13 milyon 
279 bin 860 Ura olan bir tahsisat konmuştur. 
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Bu uzun senelerin tecrübesiyle bu yardımdan en 
ufak bir fayda mülâhaza edilemiyecek bir hale 
geldiği sabit olmuştur. 

Jüfiraat Bankasının ödemeyi taahhüdettiği, bu 
tohumluklar mahallerine sevk edilmiş ve fakat 
tohumluğun tevziinde esas rolü oynıyan mahallî 
komisyonlar, elinde maalesef siyasi birer rüşvet 
haline sokulmuştur. Bu bakımdan, hakikaten fa
kir çiftçilerimizin bu yardımdan asla istifade 
etme imkânı kalmamıştır. Bir taraftan zirai mü
cadele gayrimuntazam iken, zirai krediler de 
kesilmiş iken elinde mevcut zirai aletlerin par
çalarını bulamıyan çiftçilerimizin son ümidi 
olan tohumluk meselesini de siyasi gayelere alet 
edilmekle çiftçiyi büsbütün dertleri ile başbaşa 
birakmak isabetli olmaz kanaatindeyim. Bu 
fasla ayrılmış olan 13 - 14 milyonu başka gaye
lere kullanırsak daha hayırlı bir iş yapmış olu
ruz. Bir misal vereyim: Vekil ve vekâlet men
supları bilirler, vilâyetiniz Derik kazasından 
çiftçi ve ortaKİarı 4 - 5 senedir mahsulünü idrâk 
ödememektedirler. Mahallî komisyonun partizan
ca hareketleri yüzünden de bütün çabalamalar, 
uğraşmalara rağmen bu çiftçiler muhtaç olduğu 
ilgililerce tesbit edildiği ve vekâletçe kendilerine 
tohumluk verilsin diye emir verildiği halde bü 
vatandaşlar hâlâ tohumlarını alamamışlardır. 
Ekim zamanı da artık geçmiştir. Böyle partizan 
zihniyete istinadeden bir zirai politikanın mu
vaffak olması imkânsızdır. Binaenaleyh bu ka
nunun meriyetten kaldırılmasını arz ve temenni 
ederim. 

REİS — Ateşalp. 
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, tohumluk mevzuunda ben, arkadaşı
mın fikrinde değilim. Tohumluk, köylüye çok 
faydalıdır. Yalnız tatbikatında partizan istika
met takibedilmektedir. Eğer bu olmazsa bu para 
faydalıdır. Hangi kazada ocak başkanı, bucak 
başkanından'kim tezkere getirirse tohumluk ala
bilmektedir. (Soldan, gürültüler). Bunu önle
mek suretiyle gayesi istikametinde sarf edildiği 
takdirde konulan paralar yerindedir. Tohum
luk mevzuunun devam etmesi yerindedir. Sizin 
bu şekilde partizan istikamette kazdığınız ku
yulara kendiniz düşeceksiniz. Ben doğru yolu ta
kip ediyorum (Soldan gürültüler). 

REtS — Hüseyin Bayrı. 
HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; bütçe müzakerelerinin başladığı 

günden şu âna kadar muhalefetin tatbik ettiği 
bir taktik ile karşı karsıyayız. 

REİS — Bu sözlerinizin fasıl ile alâkası ne? 
HÜSEYİN BAYRI (Devamla) — Buraya 

gelirler, evvelce hazırladıkları yazılan dakika
larca okurlar, vakitleri tamam olduğu ihtar 
edilince de, arkadaşları haksız itham karşısın
da bırakırlar, eğer zaman müsait olsaydı vesi
kaları ibraz edecektik, derler. Arkadaşlar bu, 
namuslu ve dürüst bir hareket değildir (Sağ
dan, şiddetli gürültüler) • 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey; bir 
adam bir grupa karşı nasıl, namussuz diyebi
lir? 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul eden» 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan; 
gürültüler) 

'F. Lira 

1 626 000 773 Döner sermaye 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sağdan; gürültüler, «Hakaret etti, namus
suz, dedi», sesleri) 

REİS — Efendim, (Sağdan; gürültüler) mü
saade ediniz, «Namussuz», diye bir beyan Ri
yasetçe duyulmadı. Zabıtlar gelecek, okunacak
tır ve ona göre muamele yapılacaktır. (Sağdan; 
gürültüler) 

' MUSTAFA ALTINDOĞAN (Elâzığ) — Söz 
istiyorum, hakaret etmiştir. 

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Aynen ken
disine iade ediyoruz. (Sağdan; gürültüler) 

REİS — Müsaade ediniz, faslın müzakeresi 
bitmiştir. Bir takrir var, Kars Mebusu Mehmet 
Hazer arkadaşımız sual sormak üzere söz tale-
bediyorlar... 

MUSTAFA ALTINDOĞAN (Elâzığ) — Söz 
istiyorum Reis Bey. 

REtS — Beyefendi, arz ettim zabıt okuna
cak ve netice arz edilecektir. 

Efendim, Mehmet Hazer Bey tarafından ve
rilen takrir usule uygun değildir. 

Mehmet Hazer arkadaşımız, Ziraat Vekâleti 
bütçesi fasılları bittikten sonra söz talebetmek-
tedir. Fasılların bitmesiyle Ziraat Vekâleti büt
çesinin de müzakeresi bitmiş oluyor. 
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MEHMET H A Z E R (Kars) — Takririmi izah 

edeyim, îçtüzük açık, efendim. 
REÎS — Sizin istinadettiğiniz Dahilî Ni

zamnamenin 111 nci maddesi değil mi? 
MEHMET HAZER (Kars) — Tamam. 
RElS — Maddenin birinci fıkrası; (Bir ka

nunun veya'bütçenin müzakeresi sırasında) dik
kat buyurunuz; (sırasında) diyor. Zatıâliniz 
müzakere sırasında değil müzakere bittikten 
sonra sual sormak için söz istiyorsunuz. Müza^ 
kere bittikten sonra bu mümkün değildir. Bu 
sarahat karşısında söz vermem mümkün değil
dir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müzakere sı
rasında söz alamıyoruz. Ne zaman söylivelim. 
Maddede müzakereden sonra konuşulamaz de
miyor ki. 

REÎS — Rica ederim madde sarih, bundan 
cümlei ismiye ve cümlei fiiliye olarak başka 
mâna çıkmaz. Kelâmâa aslolan mânayı haki
kidir. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Usul 
hakkında. 

REÎS — Ne usulü hakkında? 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Şim

di cereyan eden müzakere hakkında. 
REÎS — Nizamnamemizde bu şekilde bir 

usul talebi yoktur. 

REÎS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1959 bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakere, Ziraat Vekâleti bütçesiy
le birlikte yapılmıştır. 

Maddelerine geçiyoruz: 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 6 201 647 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 555 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 
P. Lira 

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

2 088 800 

1959 
F. 

202 

203 

206 

Ö : İ 
Lİrâ 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
. REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler.^ Kabul edilmiştir. 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

229 Memur, hizmetli, emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar İşarşılığı 
(Bu fasıldan (A/l) işaretli cet
velin alâkalı tertiplerine ge
rekli tahsisatı aktarmaya Ma
liye Vekili yetkilidir) 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

302 İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 
REÎS — Kabuıl edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 094 800 

50 290 

• 

83 080 

205 200 

2 İK>0 

15 000 

1 330 000 

115 500 

149 000 
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305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

416 

419 

446 

447 

Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
RElS — Kabud edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabuıl edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştfr. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
irıiyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
REÎS — KabuJ edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı îtanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
nıaddesi gereğince sivil müda-

45 000 

51 000 

10 000 

11 000 

143 000 ! 

12 000 

11 000 

5 000 

2 000 

20 000 

10 000 

100 

448 

450 

451 

452 

458 

476 

501 

502 

505 

roı 

741 

742 
REÎS 

lâyan. 

faa yardım fonu 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 
'REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dağıtma tesisleri yapımı 

742 nci fasıl hakkında 

7 776 

10 000 

53 750 

25 500 

205 550 

50 000 

77 000 

2 500 

15 700 

300 000 

75 000 

1 330 000 

150 000 
Şefik Çağ-
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ŞEFÎK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 

arkadaşlar, fasılla ilgili olarak bir açıklamada 
bulunacağım. Bütçenin heyeti umumiyesi üze
rinde Suphi Baykam konuşurken bâzı ithamlar
da ve beyanlarda bulundu. Bu arada Muş Dev
let Üretme Çiftliğinin yüz binlerce dönüm ara
zisi olmasına rağmen Muş'ta bir Demokrat Par
tili için. ayrıca arazi istimlâk edilmiştir, şeklin
de bir ifadede bulundular. Bu konuşmayı bugün 
Ziraat Vekâleti bütçesinde Grup Sözcüsü olan 
arkadaş da aynı şekilde ifade ettiler. Bendeniz 
Ziraat Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde Halk Partisi Meclis Grupu adına ko
nuşan arkadaşımızın beyanları sırasında mev
cut değildim. Hâdise şöyle. Yalnız hâdiseye gir
meden evvel müsaade ederseniz, şunu arz ede
yim. Bu hâdise iki maksatla Yüksek Heyetinizin 
huzuruna getirilmiş bulunuyor. Biri, Muş Dev
let Üretme Çiftliğinin yüz binlerce dönüm ara
zisi mevcudolm asma rağmen neden bir Demok
rat Partilinin arazisi mubayaa ediliyor? 

tkincisi, bir Demokrat Partili mebusun ara
zisinin alınması mevzuudur. 

* 
Arkadaşım kendisine 'hâkim olmuş olsa idi, 

hakîkaten almış olduğu bir malûmata kendisi de 
kanaat getirmiş olsaydı, mebusun kim olduğu
nu, Demokrat Partilinin kim olduğunu açık
lardı. Orada bir tereddüdü vardır. Fakat, C. H. 
P. adına konuşan arkadaş ısrar karşısında Muş 
Mebusu Şefik Çağlayan'm kardeşi şeklinde ifa
de etmişlerdi. 

Bir defa Muş Devlet Üretme Çiftliğinin yüz 
binlerce dönüm a_razisi var ve bu Muş kasabası
na yedi kilometre mesafededir diyorlar. Fakat 
Ziraat Vekâleti, Muş'ta Teknik Ziraat Müdürü, 
(Devlet Üretme Çiftliği ve Zirai Donatım Kuru
munu bünyesinde toplıyarak bir ünite kurmak 
ister. Bu kararının tahakkuku yolunda Muş Va
lisine bir yazı yazar. Şimdi altı yedi kilometre 
mesafede yüz binlerce dönüm bir arazisi olan 
Teknik Ziraat Müdürü veya müessesesi Muş 
yakınından bir arazi alıyor. Bu arazi bir tesadüf 
eseri oHrak benim ve kardeşimin bulunduğu ve 
şehrin içinde bir arazidir, bir arsadır. (Gürül
tüler) Müsaade buyurun; yalnız kardeşime ait 
bir arsa değildir. Bu arsanın miktarı.. 

REİS — Şefik Bey, bu, şekilde konuşmanıza 
müsaade edemem. 

. 1959 O : 1 
ŞEFÎK ÇAĞLAYAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. 
BEİS — Bu bir müdafaadır, fasıl ile bir 

alâkası yoktur. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Devamla) — Bir ara-

zildir ve miktarı da 15 dönümdür. Yalnız şahsı
ma ait değildir. Ne tesadüftür ki, bu arsanın 
alınmasında bir de arkadaşı, ortağı vardır. 

REİS — Beyefendi müsaade buyurun. Bir 
kere müddetiniz geçti, ikincisi, fasıl ile muba
yaanın bir alâkası yoktur. Bu şekilde konuşma
nıza müsaade edemem. 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Devamla) — 15 dö
nüm arazidir, iki şahsa aittir. Demokrat Partili 
mevzuuıbahiş ise, diğer ortağı da Halk Partili
dir, sorabilirler. 

t (Soldan, sağdan, gürültüler) Müsaade bu
yurun... 

REİS — Olmaz Beyefendi, müsaade edemem, 
lütfen kürsüyü terk edin. 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Devamla) — Namus
lu bir adam olarak şuraya çağırıyorum. Gelsin.. 
(Gürültüler) 

SEBATI ACUN (İzmir) — Şu cereyan eden 
mesele usulsüzdür, arkadaşımızın sözü yarıda 
kalmıştır, onun için usul hakkında söz istiyo
rum. 

REİS — Müddeti bitmiştir, arkadaşımızın 
sözü yarıda kalmıştır ve kalacaktır. 

AVNİ URAL (Uşak) — Namuslu adamsa 
gelsin ispat; etsin dediler, onun ispatı için söz 
istiyorum. 

-REİS — Zaptı tetkik ettikten sonra söz ye* 
receğim. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okumak suretiyle rey-
lerinze arz edeceğim.. 

AVNİ URAL (Uşak) — Reis Bey söz iste
dim, (Gürültüler) 

REİS — Avni Bey, size bir ihtar veriyorum. 
Riyasetten ruhsat alacaksınız, daha evvel söz 
vereceğimi söyledim. Zaptı tetkik ettikten son
ra söz vereceğim. Karşılıklı konuşarak sükû
neti ihlâl etmeyiniz. t 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 

arz edivorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Pevlet Üretme Çiftlikleri 

Umum Müdürlüğü 1959 »bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, 'bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 756 647 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
F. Lira 

1 Döner sermayenin yıllık safî 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 7 746 647 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 10 000 
REÎS — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
REÎS -— ikinci maddeyi cetvelleriyle birlik

te reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
* yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1959 bütçe yılında da devam olu
nur. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 19^9 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karan ile kadro almablecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. ' Bunlann eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

s 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 , VI.. 
1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa-

. 1959 0 : 1 . 
retli cetvelde gösterilenler 1959 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllanndan bu fasla 
Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1957 bütçe yıllanna aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre müruruzamana uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım fasıllan ile yatınm fasıllan artık
larından eski yıllar borçları fasıllanna Maliye 
Vekâletince aktanlacak tahsisatlardan ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. I 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık reyelerinize arz edi
yorum. 

REÎS — Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütç*e kanun lâyihası. 

Heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler Zi
raat Vekâleti bütçesiyle birlikte yapılmıştı. Bu 
tibarla maddelere geçiyoruz. 

Orman Umum Müdüdrlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdüdrlüğü 
1959 bütçe yılı yatmmlar dışında kalan mas
raflar için, bağlı (A/l) işaretli cetvede göste-
ridiği üzere 51 460 082 lira ve yatınm masraflar 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvede gösteril
diği üzere 16 366 002 lira tahsisat verilmiştir. 
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Maddeye ait fasıllan okuyoruz. F. 

P. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

217 

221 

229 

Lira 

301 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
EEÎS -~r Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur, hizmetli, emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar karşılığı 
(Bu fasıldan A/ l işaretli cet
velin alâkalı tertiplerine ge
rekli tahsisatı aktarmaya Ma
liye Vekili yetkilidir.) 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf-

14 775 176 

5 723 190 

3 540 000 

691 000 

1 500 

1 594 051 

2 100 

1 440 

610 000 

8 440 000 

Ldra 

lan 122 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... KabuL edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 458 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler' 95000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 239 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 92 003 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 1 025 65Q 
REÎS — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar . 1 907 350 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırah 65 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 638 501 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar * 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar " 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul "edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 385 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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P. 

416 

418 

420 

421 

Lira F. 

Okullar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları deneme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri 

588 120 

15 000 

1 081 500 

17 000 

REÎS — Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım; 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 7 nci maddesi, en kısa bir zamanda Devlet 
ormanlarının tahdidi ve kadastro işlerinin ikmal 
edilmesini âmir bulunduğu halde Orman îdare-
'siyle vatandaş arasında birçok ihtilâfa sebebiyet 
veren bu işe şimdiye kadar ehemmiyet verilme
diği gibi, bu husus için bütçeye konulan tahsi
sat da pek cüzidir. Vatandaşla Orman İdaresi 
her gün mahkemelerde karşı karşıya gelmekte
dir. Devlet ormanlarının korunması ve köylü 
vatandaşın toprağından tasarrufu ve imar im
kânlarının sağlanması için bütçeye kâfi derece
de tahsisat konulmasını arz ve rica ederim. 

REİS — Faslı reylerinize.arz ediyorum. Ka«-
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. 

422 

Lira 

423 

424 

425 

428 

6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara ya
pılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul Edilmiştir. 
Orman içi otlaklarının tanzim, 

150 000 

570 000 

1 080 770 

4 975 151 

429 

446 

447 

448 

450 

451 

452 

453 

458 

tevsi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeiikı... Ivaoıl edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmi^ır. 
Onna*n Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları. 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

550 000 

100 000 

50 000 

65 790 

60 000 

1 056 660 

240 000 

169 900 

34 830 

10 000 

1006 



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

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

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

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

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

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

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

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

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalmacak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 6831 sayılı Orman Kanunu 
mucibince satmalmacak silâh 
ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

772 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla-
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1 000 

35 000 

18 000 

50 000 

500 000 

32 000 

1 835 000 

4 474 000 

2 664 000 

4 410 000 

16 001 

•375 000 

Lira 

2 000 000 

60 000 

cak ikrazlar karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonlarında, tecrübe orman
larında açılacak yollar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Behram öcal. 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar-

kadaşlar, yakacak yani hasep ihtiyacımız gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak 
için bilhassa bakir ormanlardan, yolu olmıyan or
manlardan daha ziyade hasep yani orman mah
sulü istihsal etmek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için 781 nci fasla orman yolları için 50-bin ve 
onarım masrafları için 10 bin lira konulmuştur. 
Fakat bu yollar, daha ziyade ormanla alâkası bu-
lıınmıyan mahallerde yapılmaktadır. Misal arz 
edeyim size: Malûmâliniz .birçok yerlerde orman 
bölge müdürlükleri, dört, beş vilâyette orman 
başmüdürlüğü vardı. Son zamanlarda bir kazada 
orman başmüdürlüğü kuruldu ve ormanla alâ
kası olmıyan yerlerde milyonlarca lira masraf 
yapıldı. Kilis gibi küçük bir kazada orman işlet^ 
mesi müdürlüğü ile işletme yapılması mükün olan 
yerlerde orman başmüdürlüğü kurulması, or
manla alâkası bulunmıyan yerlerde kaza ve köy
ler arasındaki yol için para verilmesi hakikaten 
acı bir mevzudur. (Soldan, iyi ya, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, birçok arkadaşlarımız 
bakıyorum, kraldan fazla kral taraftan oluyor
lar. Onlara bir şey söylemiyeceğim, diğer arka
daşlara soyuyorum, onların ittılaına arz ediyo
rum, verdiğimiz paraları, döner sermaye olarak 
bu gaye için verilen paraları gayesinin dışında 
şahsi menfaatleri için sarf etmek... (Soldan; gü
rültüler ve hangi şahsi menfaatler, sesleri) 

Müsaade buyurun tavzih edeyim. Efendim 
durum şu: Bir menfaat, insanın yalnız şahsı için 
para harcamış olduğu mânasına gelmez. Bir inşa
nın seçim bölgesine, münhasıran gayesi dışında 
para sarf etmesi de bir menfaat meselesidir, bun
da tekrar seçimi garantilemek mevzuu vardır. 
Orman Umum Müdürlüğü bütçesiyle Zeytinyağı 
Şirketine ortak olmak, ormansız kasabaya Orman 
Bölge Müdürlüğü ihdas etmek... 
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REİS -— Vaktiniz tamamdır, efendim. I 
BEHRAM ÖCAL (Devamla) —- Kasabada 

orman bulunmadığı halde yol yaptırmak... 
REİS — Vaktiniz tamâmdır, lütfen kürsüyü 

terk ediniz. 
Buyurun, Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKlLÎ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Ne mâna ifade ederse etsin, Behram 
Öcal'ın şahsi menfaatler kelimesini kemali nef
retle reddederim. Kilis millî hudutların dışında 
bir yer değildir. 

BEHRAM ÖCAL (Kars) — Kars da değil
dir... 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Bütün garazınız bu mu, Behram Bey. 
Bu kasaba 120 seı^îir, Türk hududunun bekçi
sidir. Türkiye Cumhuriyetinin de 40 senedir hu
dut bekçisidir, çok görmeyin ufak def ek yardım
ları, Kilis'e.. (Sağdan; oooo sesleri) 

REİS — Vekil Beyin konuşması duyulmuyor. 
Müdahale etmeyiniz, ceza tatbikine geçeceğim. 
Lütfen sükûneti bozmayın arkadaşlar. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Behram arkadaşımız, orman mahsulle
rini kâfi görmediklerinden bahsettiler. Eğer ken
dileri ormancı olsalardı daha vukuf ile konuşur
lardı. Memleketimizde henüz ormancı olarak ayak 
basılmadık birçok mmtakalarımız ve istihsal mev-
zulanmız vardır. Ancak orman yollarımız 100 
bin kilometreye çıktığı gün ormanlarımıza tahak
küm ve tasahubedebileceğiz; o zaman orman mah
sulleri 10 milyon metre küb olacaktır. Müsterih 
olsunlar. Türkiye'de ormancılık ve orman mahsul
leri darlığı asla olmıyacaktır. 

REİS — Emin Soysal. I 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Vekil ziraatçi değil, or- I 
mancı da değil, bir maliyecidir. Behram Öcal 
arkadaşım ziraatçidir, aradaki münakaşa or
manla ilgili olduğu için Behram'm orman işin
den daha iyi anlıyacağma kaaniim. 

Gelelim orman yollan meselesine; Maraş'm 
Anti - Toroslarmı Ceyhan'ın geçtiği Kısık vadi
sinde orman işletmesi bu yıl yol yapmaya baş
ladı. Evvelâ, Nafıa Vekilinden rica ettik, sonra 
orman işletmesi başladı. Burada milyarlık or
man vardır. Ve yola olan ihtiyaç da açıktır. 
Yol yapılmaya başlanınca, ata binip gittim ora
ya, bu hayırlı teşebbüs nasıl oluyor, göreyim, I 
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dedim. Biz, bu yolu Halk Partisi devrindi Ha-
midiye köprüsünde bırakmıştık. Hamidiye köp
rüsünde teslim almışlar gibi oradan başlamış
lardır. 30 amele' kazma kürekle çalışıyorlar, 
gördüm ki, başlarında ne mühendis var, ne ma-
kina.. Hattâ çavuş nerede, diye sordum. Köprü
nün altında yatıyor, dediler. Köprünün altında 
birisi yatıyordu. Ona yol çavuşunu sordum. 
«Karaman köyüne düğüne gitti» dedi. Plânsız, 
kontrolsuz işler, dediğimiz zaman kızıyorsunuz. 
Kızmıyalım. Memleket işidir, bu. 250 - 500 bin 
lira, ne veriyorsak, bu işi ciddî tutalım, fennî 
ve iyi bir şekilde yapalım, diyoruz. Münakaşa 
mevzuuna göre, İslâhiye - Kilis arasında bir or
man yolu yapılıyor. Behram öcal'ın ve gazete
lerin ifadesine göre burada orman yoktur. Ve
kil Bey de; «Ormanlık mıntakalara şu kadar 
yol yapılırsa ormana sahiboluruz» diyorlar. İs
lâhiye - Kilis arasında kaç kilometre orman var, 
kaç kilometre orman yok ve İslâhiye ile Kilis 
arasındaki yolu Orman İşletmesi hangi metotla 
yapmaktadır? Bu hususta Nafıa Vekâleti bir 
keşif ve bir tetkik yapmış mı, yapmamış mı? 
Bunu bilmiyoruz. Bu hususların tetkik edil
mesi lâzımgelir, kanaatindeyim. Bizim söy
lemek istediğimiz, milletin paralan heder 
edilmesin, güzel işler yapılsın. Her hangi 
bir arkadaş kürsüye geliyor, birçok hu
suslara temas ediyor, Vekil hakkında bir 
şeyler söylüyor. Bu Mecliste bir mebus bir 
şeyler söylediği, ihbarda ve ithamda bulunduğu 
zaman, bir Vekil hakkında siyasi mesuliyetim 
icabeden olaylar söylediği zaman evvelce tees
süs etmiş bir anane vardı, bunu size hatırlatı
rım; o vekil kürsüye çıkar, Meclis tahkikatı 
istiyorum, derdi. Çıkar yol budur, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Şefik Çağlayan. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem . 

arkadaşlar, Halk Partili iki arkadaşım Vekilin 
faaliyetlerinin fazlalığından, mesaisinden yana 
yakıla şikâyet ettiler. (Sağdan : «Allah, Allah 
sesleri», gürültüler) 

REİS — Şefik Bey, şikâyetlere alâkalı vekil 
cevap verir, siz lütfen fasıl hakkında konuşun. 

ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Devamla) — Bende
niz mevzua intikal edeceğim, Beyefendi. 

Orman yolu, iki arkadaşımın anladığı gibi 
sadece ormanın içine inhisar eden bir yol değil
dir. Orman yolu, ormanın asli ve tâli mahsulle-
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rini sanayi merkezlerine, büyük şehirlere ulaş
tıran esas ve ana yollardır. Orman yolundan 
anlaşılması lâzımgelen budur. Yalnız Orman 
İdaresi hiçbir zaman orman kenarına kadar 
yaptığı yolu, orman yolunu orada başıboş bırak
maz. Onu bir merkeze, bir şehire bağlamak zo
rundadır. Orman yolu deyince, hangisi orman 
yoludur, nereye kadar ormana faydalı bir yol
dur, bunu siz biliyor musunuz? Bunun teknik 
icabı ve kıstasını gayet tabiî olarak Ziraat Ve
kâleti takdir ve tesbit eder. 

Bir* Orman Başmüdürlüğünün ihdası husu
sunda teknik heyet tarafından verilmiş bir ka
rarı, 18 başmüdürlükten birisinin Kilis'te kurul
masına dair verilmiş bir kararı, buradan nasıl 
tenkid edebiliriz? O mıntakaııın bir merkezi ha
lindeki bu şehirde kurulması zaruri olan bu mü
dürlük, Ziraat Vekilinin o mmtaka mebusu ol
ması dolayısiyle mutlaka tenkide mesnet mi ol
malıdır? 

Kilis, o nımtakanın bir merkezi olması ha
sebiyle bu başmüdürlüğün orada kurulmasında 
teknik bir zaruret ve icap vardır. Arkadaşları
mın beyanları, tamamen şahsi görüşleri olup 
hakikatinv teknik mülâhazaların dışındadır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Hüseyin Agun. (Yok sesleri.) 
Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, bu Kilis bölge merkezinin kurul
ması hikâyesini mütaaddit defalar duyduk : Ge
rek müdafaa edilirken gerekse hâdise hikâye 
kabili iken aldığım malûmata göre bugün bir 
kabine değişikliği veya bir vekil değişikliği 
olsa bu bölge derhal oradan kalkar. Orman yok. 
Orman yoksa orman yolu da yoktur. Orma
nın dışındaki yerlere orman içindir diye gir
mek imkânı varsa bilmem. 

Biliyorsunuz Elâzığ - Erzincan arasında Plü-
mür ormanları vardır. Orada bir ton odun 
40 - 45 liradır. Bir ton odun kamyonla 60 kilo
metre mesafeden 150 liraya gelmektedir. Ne
den? Yol yoktur, kamyon lâstiği pahalıdır. Kam
yon lâstiğinin değeri nedir bilir misiniz 
Ağaç kökleri lâstikleri parçalamaktadır, bu 
yüzden nakliye pahalıya malolmaktadır. Or
mansız yere yol yapma imkânı bulunuyor da, 
orman içine neden yol yapmak imkânı bulu
namıyor. Biraz evvel Muş Milletvekili olan 
arkadaşımıza da sordum. Kendisiyle talebelik 

!. 1959 0 : 1 
hocalık münasebetlerimiz de vardır, Muş'un 
civarında ne kadar çok orman vardır bilirler. 
Şimdi milletvekili kendi seçim bölgesinin dert
leri dururken, burada bu meselenin müdafaası
nı yapıyorlar? 

Arkadaşlar, maddeye konulmuş olan tahsi
satın tamamen yerine sarf edilip edilmediğine 
bakmamız lâzımdır. Büyük faydalar sağlamak 
maksadiyle buraya konmuş. olan bu paranın 
kâfi geleceğine demek ki, kaani bulunuyorlar. 
Bu başka bir şekilde ifade edilemez. 

REİS — Behram Öcal . 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, birkaç günden beri mütemadiyen 
meşgulsünüz, ama mahallî bir dâvayı da bura
ya bu vesile ile getirmekten başka çare bula
madım. Meslisteki bütün müzakere yolları
nın tıkandığı hepimizin malûmudur. (Soldan : 
gürültüler.) 

Efendim, biraz evvel konuşuldu. Orman baş
müdürlüklerinin ehemmiyetini belki birçok ar
kadaşlar bilmezler. Zira birçok vilâyetler or
man başmüdürlüğüne bağlıdır. 4 vilâyet, 5 vi
lâyet, hattâ 8 vilâyetin bağlı olduğu yerler 
de vardır. Orman başmüdürlüğü ayrı bir teş
kilâttır. Arz edeyim size : 

Elâzığ'daki, Orman Başmüdürlüğü : Elâzığ, 
Maraş, Hakkâri, Diyarbakır, Van, Muş, Bitlis, 
Uraf, Mardin gibi bölgelerin hepsi Elâzığ Or
man Başmüdülüğüne bağlıdır. Bir Başmüdür
lüğe bu kadar vilâyet bağlı olduğu halde tu
tup da münhasıran bir kazada bir başmüdür
lük kurmak istisnai bir muamele göstermek 
demektir. Bir kaza ki, orman olmadığı halde 
orman yolları yapılır, bir kaza- ki orman olma
dığı halde orman başmüdürlüğü kurulur, bir 
kaza ki, hiç alâkası olmamakla beraber, tama
men şahıslara ait Zeytin yağı fabrikasın*, üret
me çiftlikleri, Orman Umum Müdürlüğünce 
milyonlarca sermaye verilir.. 

REÎS — Behram Bey, diğer fasılda tekrar 
ettiğiniz şeyleri bu fasılda da aynı şekilde de
vam ediyorsunuz. Bu şekilde konuşman1 za mü
saade edemem, böyle şey olmaz. Ben Nizam
nameyi tatbikle mükellefim, siz de Nizamna
meye riayetle mükellefsiniz... 

BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Fasıl üze
rinde konuşuyorum, demin de müdahale etti
niz, dün de müdahale ettiniz, konuşmamı iste
miyorsunuz. 
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RBÎS — Beyefendi, bu konuşmalarınızın fa

sılla alâkası var mıdır? Her fırsattan istifade 
ederek aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. 

BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Orman 
Umum Müdürlüğünün bu şekildeki imkânları
nı gayesi dışında, alâkası bulunmayan yerlere; 
ancak Maliyenin içtimai yardımlar faslından 
sarfedi1 fbilecek yerlere harcıyorlar diyoruz, 
3,5 milyonun orman gayesi dışında sarf edildi
ğini soyuyoruz. Bunlan nerede söylüyeceğiz ? 

REÎS — Beyefendi, her fasılda Söylediğini
zi Riyaset hatırlatıyor. Her fasılda uysu:ı uy
masın aynı şeyleri söylemek doğru mu? Riya* 
set buna müdahale etmiyecek midir? 

BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; bizim muttali olduğumuz birçok 
hakikatleri Yüksek Heyetinize arz ediyoruz. 
Tasvibedip etmemek bize ait değildir. Bu, ik
tidara ait bir keyfiyettir. Eğer bu şekildeki 
usulsüz ve yolsuz müdahalelerinizle imliydim 
diyorsanız onu da vicdanlarınıza terk ediyo
rum. (Soldan; Şiddetli gürültüler) 

REİS - - Müddetiniz bitmiştir, lütfen kür
süyü te i kediniz. 

Hüseyin Agun, buyurun. (Vaz geçti, ses
leri) 

Faslı reyinize arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okumak suretiyle 
reylerinize arz edeceğim. Maddeyi okuyoruz: 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 

arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 67 826 084 lira olarak tahmin edilmiştir. 

REİS — (B) cetveli fasıllarını okuyoruz. 
F. Lira 

1 Tarife bedeli 65 706 084 
REİS — Selim Solcy. J 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar- j 

kadaşlarım; benim kısacık maruzatım, bundan j 
evvelki fasıldakinin aksine orman yolları değil, j 
ufacık bir orman yolsuzluğuna aidolacaktır. | 
•Vekil Bey pek iyi biliyor. Kızılcahamam'da D. ' 
P, nin İlce Başkam 100 ton odun almak için ' 
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eline bir kâğıt alıyor. Odun için verilen ruhsat
name ile orman deposuna gidiyor, orada çalış
makta olan Mehmet Coşkun adındaki birisine; 
«Bana odun kâğıdıyle tomruk verin», diyor. 
Fakat bu adam odun için verilen ruhsat ile tom
ruk verilmez diyor. Çünkü kendisine tomruk 
değil, odun tahsis edilmiştir. 

Fakat bu adam, bölge orman şefliğine gidi
yor; bölgenin jipiyle depoya gidiyorlar ve ken
disine 100 ton tomruk tahsis ediliyor. Bu 100 
ton tomruk sanayi çarşısında hızarcılara geli
yor. (Soldan; madde ile alâkası yok, sesleri) 

REÎS — Beyefendi, bunun fasılla alâkası 
ne? Madde ile alâkası yoktur. Bunlar tarife 
bedeli midir? Saded bu mudur? 

SELİM SOLEY (Ankara) — Hayır efen
dim. Maddede müsadereli mallar tâbiri vardır. 
Sözlerimi müsadereli mallar bedeline getirece
ğim. Bir şahıs himaye edilmiştir onu söyliye-
ceğim. 100 ton tomruğun bir kısmı müsadere 
edilmiştir. Bu madde ile alâkalıdır. Bütün şi
kâyetlere rağmen ve vekilin Drrçok defa" va'dine 
rağmen muamele görmemiştir. Orman suiisti
mali üzerinde bir iki kelime söylemek istiyo
rum. Hırsız himaye edilmemelidir. (Soldan; gü
rültüler) Müsaade ederseniz söylerim, etmezse
niz söylemem. Vebali size aidolur. 

REİS — Böyle bir iddianızı zamanında, sı
rasında yaparsınız. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Hâdiseyi tetkik ettiriyorum. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 
REİS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

3 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi lâzımgelen 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

120 000 

2 000 000 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelle birlikte revinize 

arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğün

ce 1959 bütçe yılı içinde elde edilecek vari
dat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1959 bütçe yilmda da devam olunur. x 

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

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarih ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1937 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
neı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa- I 
retli cetvelde gösterilmiştir. j 

.1959 C : 1 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 

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

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman 
işletmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1959 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 
liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçele
rine konacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle 
en çok be§ yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istik
raz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap 
açtırmaya Ziraat Vekili yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü 
orman okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — 31 . VIII . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1959 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1959 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır,. 

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

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 13.— Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere bit
miştir. Kanunun heyeti umumiyesi açık oya arz 
edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Ne usulü hakkında. 
MEHMET HAZER (Kars) — Nizamname 

yanlış tatbik edilmektedir. 
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REÎS — Beyefendi, bu meseleyi hacettik. 

Beyanda bulunduk. 
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu

yurun, izah edeyim. 111 nci madde ile alâkalı.. 
RElS —- Beş dakika evvel beyanda bulun

duk, tekrarı zaittir. * 
MEHMET HAZER (Kara) — Reis Bey, Ni

zamname yanlış tatbik ediliyor. Bu suretle yan
lış bir teamüle yol açılabilir. 

RElS — Riyasetin Nizamnameye ademiria-
yetini mi iddia ediyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet. 
RElS — Riyasetin Nizamnameye ademiria-

yeti hakkında buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, yanlış bir tatbikat ve teamüle mâni 
olmak için söz aldım. 

Ziraat Vekâleti bütçesinin konuşulması sıra
sında sual sormak için şifahen müracaat ettim. 
Reis Bey söz vermedi, haklıydı. Çünkü fasıl için 
kifayet verilmişti. Kifayet olunca içtüzükteki 
nota göre kifayet suallere de şâmildir. Fakat 
konuşmanın "heyeti umumiyesi bittikten sonra 
sual sormaya ruhsat vermesi için yazı île talep-
de 'bulundum, mesnedim de halen met*'i bulu
nan, türlü tatbikatını gördüğümüz içtüzüğün 
111 nci maddesi idi. 111 nci madde şöyle der. 
«Bir kanun veya hütçe müzakeresi sırasında her 
mobus Hükümete veyahut mazbata muharririne 
istediği sualleri sorabilir.» İkinci fıkrası da : 
«Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur.» 
Bendeniz bu sırada söz istedim. Sözlerin bitme
sinden maksat o mevzu hakkındaki müzakere
lerin tamam olması demektir. Bugüne kadar ca
ri tatfoikat böyledir. Başka türlü tefsir, bizi ko
layca müracaat edeceğimiz bir usulden mahrum 
eder. Gayet kısa ıbir sual soracaktım. Gürültüler 
arasında, yeniden gürültüleri alevlendirmemek 
için sabırla bekledim. Reis Bey lütfetsinler, 111 
nci maddenin Mecliste tatbik edilen misallerine 
ve maddenin sarih ifadesine göre derhal sual 
sormak imkânını versinler. Aksi halde, arz etti
ğim gibi bu madde hükmü işlemez olur arka
daşlar. 

RWtS — Arkadaşınızı dini emi* bulunuyo
ruz. Nizamnamenin 111 «nci maddende, bir ka-
nr»u lâv*ha**nm veva (bütçenin, müzakeresi -sıra
sın d*. fca^dı. vardır. Bevamnızda ise, 'heyeti 
umumiyesi bittikten sonra talebediyorum diyor
sunuz. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Esnasında di

yorum. 
REÎS — ifadesi aynen bu. Heyeti umumiye

si bittikten sonra. Takrirlerinde ise Ziraat Ve
kâletinin son faslı bittikten sonra, fasıllar hak
kındaki sözler bittikten sonra kaydı var. 

Takrir yazılış itibariyle Nizamname hüküm
lerine uygun değildir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Maksadım o 
değil, Reis Bey. 

REİS — Maksadınıza uygun takrir yazma
nız icabeder. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Bir lâfzı hafi ha
linde bir emrü muradın gizlendiği zahirdir. 

RElS — Beyefendi, sükûneti niçin bozuyor
sunuz? 

SAÎT ERDİNÇ (Van) — Bozmuyorum. Siz 
Nizamnameye aykırı hareket ediyorsunuz. 

REÎS — Birinci ihtarı veriyorum. 
Efendim, Nizamnamemizin 111 nci maddesi 

sarihtir. Ferid Melen arkadaşımızı işhadediyo-
rum, maddede Riyasetin ifadesi dışında bir mâ
na varsa kendilerine söz vereceğim. Kelâmda 
aslolan mânayı hakikidir. «Sırasında» diyor. 
(Sağdan, gürültüler) 

MEHMET HAZER (Kars) — Herkes anlar, 
hata üstüne hata yapıyorsunuz. Ferid Bey anla
dığı gibi ben de anlarım. Sizden çok anlarım. 

REÎS — Eğer bu işi anlamış olsaydınız, ıs
rar etmezdiniz. 

Vâki değil efendim. 
. ) 

ö. — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü bütçesi 

Devlet Meteoroloji işleri bütçesinin müzake
resine devam ediyoruz. Heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen olmadığına göre, fasıllara geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

Lira 

Maaşlar 
REtS — Kabul edenler... Et-
mivonler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kamil edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 848 002 

3 156 900 
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203 

204 
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206 

207 

209 

211 

301 

302 

303 

304 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

~ (Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
Ibunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı 'kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. , 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddemin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncü maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yanılacak ödemeler 
REİS — Kflbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalıştırılacakla
ra verilecek ücret 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler 'büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS— Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 400 

36 000 

94 600 

195 500 

110 000 

71 500 

128 000 

20 000 

187 500 

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

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lan ve 
harcırahlar 
REİS — Kabul edenler.. Et*-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

417 İşletme umumi masrafları 
RElS — Kafbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere* verilecek burslar 

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

451 Yavm masrafları 
REİS — Kaıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REİS — Kabul, edenler... Et* 
mivenler... Kabul edilmiştir. 

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

476 Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geren yıf borçları 
İİEİS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

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

l i r a 

40 001 

7 450 

165 000 

25 000 

84 750 

5 000 

1 100 000 

70 125 

66 000 

54 # 0 

64 601 

60 000 

1 500 

3050 
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701 Yapı onarımı ve küçft'k yapı. 
lar 80 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Mevcut makina, alet ve mal
zeme onarımı 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et : 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler :v: 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma 
"karşılığı 1 
REİS •— Kabul edenler... Et- * 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

P — Münakalât Vekâleti bütçen. 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1959 maU yılt Bütçe kânunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/261) (1) 

REİS — Münakalât Vekâletinin bütçesinin, 
Devlet Hava Meydanları bütçesiyle birlikte, he
yeti umumiyesi üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Söz alanları biraz sonra okuyacağız. Ondan 
#rvel bir hususu arz edeyim. 

Efendim, biraz evvel Hüseyin Bayrı arkada
şımızın, fasıl üzerinde konuşurken bâzı hakaretâ-
miz sözler sarf ettiği iddiası ortaya atıldı. Zabıt
ları tetkik ettik, arkadaşımızın beyanı şu şekilde
dir : 

«... eğer zaman mtisaidolsaydı vesikaları ibraz 
edecektik, derler. Arkadaşlar bu, namuslu ve dü
rüst bir hareket değildir.» 

İfade bir lâfzı hafi halindedir, murat örtülü
dür. Bu kelimeleri sarf eden arkadaşımızı tavzihe 
davet ediyorum. 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; söylediğim sözleri tavzih ediyorum. 

(i) 54 8. sayth matbua taptın sonundaır. 

.1909 0 : 1 
Demin dedim ki: Bu muhterem kürsüye gelip 

Devlet hizmetinde mesuliyet ve vazife almış ve 
dürüstlüğünden emin olduğumuz kimseler hak
kında uluorta îma voliyle konuşmak ve itham
da bulunmak ve onların dürüstlüğünden şüphe 
edecek şekilde bir yola gitmek samimî ve dürüst 
hareket değildir, dedim; ve bunu aynen tekrar 
ediyorum. (Sağdan, gürültüler ve «aynen sana 
iade ediyoruz» sesleri) 

REÎS — Efendim, tavzihten sonra hakaret 
iddia edilemez. 

RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Geri al
mazsa kendisine reddetmek mecburiyetindeyiz. 

REÎS — Hüseyin Bey, geri alıyorsunuz, de
ğil mi! 

HÜSEYÎN BAYRI (Bursa) — Samimî ve 
dürüst dedim, beyanımda namus kelimesi yoktur. 
(Sağdan; «tavzih ediyorsan mesele yok» sesleri) 

REÎS — Mesele kalmadı, tavzih ediyorlar 
efendim. 

Münakalât bütçesinin müzakeresine devam 
ediyoruz, efendim. 

Söz alanlar: Kemal Satır, Yümnü Üresin, Nev
zat Arman, Yaşar Gümüşel, Na§it Fırat, Zihni 
Üner, Emin Soysal, Tevfik Tığlı, Dursun Akça-
oğlu, ismail İnan, İbrahim Us, Fazıl Yalçın, Sa
it Erdinç, Rauf Bayındır, Hasan Tez, Ferid Me
len, Osman Bölükbaşı, Osman Çanatan, Hayri 
Çopuroğlu, Ali Menteşoğlu.. 

Kemal Satır; Halk Partisi Grupu adma mı 
efendim? • 

KEMAL SATIR (Adana) — Evet... 
REÎS — Buyurun. 
C. H.-P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 

SATIR (Adana) — Muhterem arkadaşlarım, C, 
Halk Partisi Grupu adına münakalât mevzuun
daki aksaklıklar üzerinde zamanın müsaadesi nis
petinde, görüşlerimizi arz etmeye gayret edece
ğim. 

Hep biliriz ki, münakale mevzuu, memleketi
mizin iktisadi, siyasi, malî hayatı üzerinde en bü
yük mevkii olan mevzuların başında gelir. Hele 
kalkınma mevzuunda, münâkaleyi halletmiyen 
memleketlerin geri kaldıklarını ifade etmek zan
nederim ki, ileri bir fikir olmasa gerektir, 

Bugün bütçesini tetkik ettiğimiz Münakalât 
Vekâleti aslında 5 - 10 milyon liralık bir çerçe
venin içerisinde mütalâa edilmektedir. 1945 sene. 
sinde çıkan ve Münakalât Vekâletinin her türlü 
kontrol ve murakabesini ve görevlerini tanzim 
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eden kanun, yalnız bu Vekâletin dar çerçevesi 
ile mütalâa edilmesi hususunu kabul etmez. Mü
nakalât Vekâleti, gerek Devlet teşebbüsünde olan 
ve gerekse hususi teşebbüs elinde bulunan bil
cümle münakale mevzularını tanzim etmekle, 
onun tarifelerini tesbidetmekle, birbiriyle müna
sebetlerini koordine etmekle mükelleftir. Bu ba
kımdan vazifesi çok şümullüdür. 

Kaldı ki, çok yakın bir zamana kadar Müna
kalât Vekâletinin doğrudan doğruya murakabe
sine tâbi olan ve sermayeleri Devlet tarafından 
sağlanmış bulunan Demiryolları, Havayolları, 
Denizyolları ve PTT bu Vekâletin mevzuları ara
sında yer almakta idi. 1953 senesinden sonra bu 
mevzular hususi kanunlariyle bir kısmı anonim 
şirket, bir kısmı da İktisadi Devlet Teşekkülleri 
haline ifrağ edilmek suretiyle Münakalât Vekâle
tinin müessir murakabesinden mahrum bırakılmış 
bulunmaktadır. Bu murakabenin eksikliği şüphe 
yok ki, bu mevzuda çalışan bu branjların lâyikı 
veçhile çalışıp çalışmadıklarını Büyük Meclis 
huzurunda teşrih etmemize imkân vermemekte^ 
dir. Devlet malı olan münakale şebekesinin de
ğeri bütçede iki milyar lira civarındadır. Bu 
müesseselerin millî servet olarak nefislerinde 
topladığı servet yekûnu ise bugünkü kıymet
lerle 20 milyar Uranın üstünde bulunmaktadır. 
Bu çok büyük millî bir servetimizdir. Müessir 
bir murakabeye tâbi tutmak suretiyle kontrolü 
elbette lâzımdır. 

Bunun eksikliklerinin Yüksek Heyetinizce 
ıslah edilerek bunun takabbül edilmesi bizim 
grupumuzun en büyük temennisidir. Bütçe En
cümeninde bu teamül kendini göstermiş ^bulun
maktadır. Bugün Teşkilât Kanuniyle, Münakale 
Vekâleti yurtta mevcut bilcümle münakale 
vasıtalarında husule gelecek arızaların ve kaza
ların mesuliyetini omuzumuzda taşımaktadır. 

Münakalât Vekâleti yalnız Devlet sermaye
siyle işliyen müesseselerin değil, Adana - Anka
ra arasında hususi teşekkül tarafından işletilen 
vasıtaların da murakabesini kendi omuzlarına 
yüklenmiş bulunmaktadır. Fajîat maalesef teş
kilâtının noksan bulunması kendisinin bu vazi
feleri lâyikı veçhile yapmasına imkân bırakma
maktadır. Bu noksanları telâfi etmek zaruridir. 

Arkadaşlarım, Münakale Vekâletinin (Sol
dan: Münakalât. Vekâleti sesleri) Münakalât 
Yekâlefinin kanunu mahsusla kontrol etmekle 
mükellef bulunduğu mevzular maalesef bugün 
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iyi çalışır vaziyette değillerdir. Büyük millî 

. servetler, kontrolün lâyikı veçhile • yapılama
ması ve bu müesseselerin de kendi kendilerini 
idare etmekten, iktisadi bakımdan âciz bulun
maları, gözümüzün önünde bulunduğundan, bu 
millî servetlerin her gün biraz daha kıymetle
rinden kaybetmelerine sebebolmaktadır. 

Bugün Devlet Demiryolları, ki münakalenin 
temeli olması lâzımdır, dünyanın her yerinde 
demiryolu meselesini halletmiyen (memleketler 
münakale problemini halletmiş addedilmezler. 
Bugünkü demiryollarının manzarası hiçbinmi-
zin yüreklerine ferahlık verecek vaziyette de* 
ğildir. Hatlar eskimiş, muharrik vasıtalar bu
günün ihtiyacına imkân verecek şekilde değil
dir, mal ve can emniyeti münseliptir. Bu mü
essese de kendisinin noksanlarını idrak ettiği 
için 10 senelik bir kalkınma programı yapmış
tır. Bu plânı, radyo ve gazetelerle alabildiğine 
propaganda yapmak suretiyle nevama benim
senmiş bir politika olarak yurtta tezahür etmiş
tir. Hepsi bundan ibarettir. 1958 senesinde bağ
lıyacak 1967 senesinde hitam bulacak olan bu 
kalkınma programının geçen sene ilk tatbikat 
senesiydi, programa göre 150 küsur milyon lira
lık bir envestisman yapılması iktiza ediyordu. 
Bunun 67,5 milyon lirası dış ve mütebakisi iç 
finansmandı. Fakat arz ettiğim gibi D. D. Yol
ları kendi malî imkânlariyle değil 150 milyon 
lira, vermekten aciz içinde bulunduğunu ifade 
etmek zannedersem insafsızlık olmasa gerek. 
Bu müessese hakikaten malî imkândan mah
rumdur. Son üç sene zarfında kendi tarife
lerine, vatandaş kesesine inikas eden 400 mu% 
yon liraya yakın bir zam yaptığı ve bu senenin 
bütçesi 997 milyonluk bir gelir ihtiva ettiği 
halde sarahaten söylemek isterim ki, bu sene 
tatbikle mükellef olduğu kalkınma programının 
10 milyon lirasını da kendi imkânlariyle sağ
lanmasına keza imkân ve ihtimal yoktur. 

Geçen sene Bütçe Encümeninde ve Umumi 
Heyette bu kalkınma programınım destekledik. 
Ve bunu hükümetin benimsemesini rica ettik. Ma
alesef, aradan bir sene geçtiği halde, hükümet -
bu progranrn ancak propagandasını benimse
miş, malî külfetler hususunda hiçbir taahhüde 
girmemiştir. 

Bu sene Bütçe Encümeninde Muhterem Vekil 
arkadaşımızdan sordum. Nereden bulacaklar! 
Bu program benimsenmiş midir diyerek rica 
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ettim? Verdikleri cevapta, «Kendi kaynakların
dan uzun vade üe para bulmayı ve hükümetin 
yardımını ümidederek, bu kalkınma programım 
yapmışlardır» demek suretiyle bir kere daha 
zımnen değil, sarahaten bu program ve plânın 
hükümet, tarafından kabul edilmediğini ifade 
etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, bugün Devlet Demiryolları 
İdaresinin yapmış olduğu program, 1959 sene
sinde 2 milyar liralık bir malî porte ifade edi
yor. Para devalüasyonundan sonra, bu 6 milyar 
liranın üstünde bir kıymet ifade etmektedir. 
Memleketin can damarını teşkil eden 8 bin kilo
metre gibi muazzam bir şebekenin üstünden 
tonlarca, on binlerce müteharrik ve muharrik 
vasıtanın dolaştığı bu demiryolu şebekesinin 
maddi imkânsızlık dolayısiyle, yıldan yıla gözü
müzün önünde yıpranması hepimizi haklı ola
rak endişe ve üzüntüye sevk etmektedir. Bir an 
evvel bu programın devlet programı haline gel
mesi ve hükümet tarafından benimsenmesinin 
demiryollarımızın istikbali bakımından bir ga
ranti olduğunu ifade eder ve bunu, hiç olmazsa 
hükünletin, şimdilik beyan ederek ve bu yıldan 
itibaren benimsiyerek taahhüdetmesini bir temi
nat telâkki «derim. 

Arkadaşlar; demiryolları şebekesinde haki
katen bugünkü haliyle demiryolu emniyetinden 
bahsetmek bir hayaldir. Rayların ömrü muay
yendir. Bir ray 40 sene ömre maliktir. Bütçe 
Encümeninde de iddia ettim. Vekil Bey cevap 
verdi. Bu 40 seneyi nereden çıkarıyorlar, ray
ların ömrü üzerinden geçen lokomotifin kesafeti 
ve süratine bağlıdır dediler. Doğrudur. Bir 
rayın üstünden ne kadar çok vasıta geçerse 
o kadar çabuk yıpranır. Fakat bir ray, fersin
den itibaren 40 • 50 sene hiç kullanılmasa bile 
51 nci senesinde tabiî tesirlerle yıpranır, demir
lerin fiziki vasıfları kaybolur. 

KOORDİNASYON VEKlLl SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — K?rk mı elli mi? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Arkadaşlar, 
mugalâta veya her hangi bir sataşma, hakikat
leri hiçbir zaman ortadan kaldırmaz. 40 veya 50 
olmasının ne ehemmiyeti var. Aslolan bugün 
Türkiye'mizin malik olduğu 8 000 kilometrelik 
yolun seyrüsefer emniyetinden mahrum oluşu-' 
dur. Ben hüsnüniyetle söyliyorum, 40 veya 50, 
bu müdahalelerin her hangi bir ehemmiyeti 
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var mı? Fikre fikirle mukabele etmek lâzımdır. 
Ben tenkidimi bu kadar samimî cümlelerle, 
memleket sevgisi içinde ve hasta halimde ifade 
ederek arz ediyorum, arkadaşım hafife almak 
cihetine gidiyorlar, teessüfe şayandır. (Soldan, 
geçmiş olsun sesleri) 

Geçirdim, teşekkür ederim. 
Muhterem arkadşalar, hakikaten bu mevzu 

üzerinde esaslı olarak durmak, bir an evvel 
düzeltmenin çarelerini aramak hepimizin millî 
vazifesidir. Bunu mutlaka Yüksek Meclis ele al
malıdır. Bugün huzurunuzda murakabeden mah
rum durumda bırakan mevzuat ıslah edilmeli
dir. Ve bu ıslah neticesinde Büyük Meclis ken
disinin huzurunda murakabeye tâbi olan ulaş
tırma kollarını lâyıkıveçhile didiklenmeli ve 
bunların aksak ve eksik olan hususlarını düşün
melidir. Bunu mutlaka sağlamamız lâzımdır ar
kadaşlar. Tabiîdir ki, bu kadar eski raylar üze
rinde hem emniyet ve hem de çalışma rasyonel 
değildir. Rayların ömürleri çoksa, tahammül 
kabiliyeti varsa, o raylar üzerine kuvvetli lo
komotif, ağır katarlar tahrik edilir. Ve böyle 
çalışmalarla daha çok verim elde etmiş ve mem
lekete daha çok faydalı hareket etmiş oluruz. 
Memleketimizde ve bÜhassa ikinci Dünya Har
binden sonra mütemadiyen artan büyük bir ge
lişme vardır, istatistikler tetkik edilecek olursa 
ikinci Dünya Harbinden itibaren Devlet De
miryollarının kaydettiği inkişaf gözle görülür 
elle tutulur* bir vaziyettedir. Her sene bir evvela 
ki* seneye nazaran yükte ve yolcuda alabildiğine 
büyük bir artış vardır. 1950 de 53 milyon yolcu 
taşıyan bu müessese bugün 80 milyon taşımak
tadır. 15 milyar ham ton hamule, bu sene 20 
milyara çıkmıştır. Bunda da artış vardır. Fa
kat bu müesseselerin malî bünyelerinde hiçbir 
inkişaf yoktur. Bu müesseseler rasyonel çalış
mamaktadırlar. Eğer bu kadar inkişafa rağ
men bu müesseseler rasyonel çalışmış olsalar, ken
di malî takatleriyle gelişmelerini sağlıyacaklar 
ve belki de Devletin yardımına muhtacolmıyacak» 
lardı. Bu büyük gelişmeye rağmen hâlâ bu mü
esseselerin Devlet yardımına muhtacoluşu ras
yonel çalışmamalarının başlıca delili olmak ikti
za eder. 

RElS — Bir dakikanız kaldı. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu müesseselerde hem vasıtalar hem 
de bu vasıtaları çalıştıran insanlar kendi takatle* 
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rinin üstünde forse çalışmaktadırlar. Bu mües
seselerde çalışan personel | hakikaten sizlerin bü
yük teveccühüne lâyık insanlardır, takdirinize 
lâyık insanlardır. Çoğunun, en az yüzde ellisinin 
aldıkları para iki yüz liranın altındadır. 

Yakın zamanlarda PTT dağıtıcıları ve hat-
bakıcılarmm istanbul'da yaptıkları kongreyi 
okudum, tahmin ediyorum ki, sizlerin de naza
rından kaçmamıştır. Tamamen tazallümühai 
eder şeklinde Devletten bir çift ayakkabı yerine 
iki çift ayakkabı istemektedir. Ne kadar masu
mane, ne kadar fedakârane bir talep. Devlet De
miryolları işçilerinin de; hepinizin çekmeceleri
ne koyduklarını tahmin ettiğim beyannameleri
ni okumuş olacaksınız. Bendeniz gördüm bunlar 
iddia etmektedirler ki ikramiyeleri devam et
mek şartiyle ücretlerimize yüzde yetmiş beş bir 
zam yapıldığı takdirde ancak geçinebiliriz, de
mektedirler. Bunların yaptıkları fedakâr, vefa
kâr ve feragatli hizmetler, takdirlerinize haki
katen lâyıktır. Yaz demezler, kış demezler, 
bir lokma ekmek ve hırkaya memleket hizmeti 
gören bu insanların dertlerine deva bulmak Mec
lisin, hepimizin vazifesidir. 

REİS — Kemal Beyefendi, müddetiniz fazla-
siyle geçti. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Birkaç cümle 
daha söylememe müsaade etmez misiniz? 

REİS — Çok geçti beyefendi. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Hakikaten 

Riyasetin ve muhterem arkadaşlarımın müsa-
mahasiyle belM müddetimi aştım. Fakat münakale 
mevzuu bu memleketin can mevzuudur. Çol| ge
niş bir mevzudur. Üzerinde ne kadar hassasi-

' yetle dursak ve dikkatle bu mevzuun üstüne 
eğilsek vazifelerimizi yine de eksik yapmış olu
ruz kanaatindeyim. 

Fırsat bulursam tekrar konuşmak üzere hu
zurunuza gelirim efendim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Muam
mer Çavuşoğlu. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA MUAM
MER ÇAVUŞOĞLU (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli ve sevimli arkadaşım Ke
mal Satır'm, C. H. P. Meclis Grupu adına ileri 
sürdüğü mütalâaların insaf süzgecinden ge
çirmediğini belirtmek isterim. ileri sürdüğü 
bu fikirlere karşı görüşümü biraz sonra 
arz edeceğim. Yalnız, D. P. İktidarının, daha 
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ilk hükümet programında münakalât işlerine, 
evvelâ ziraat ve millî ekonomiyle çok yakından 
alâkalı mevzular olarak, sonra da memleketin 
mânevi bütünlüğünü sağlıyan meseleler olarak 
ehemmiyet ve kıymet verdiğini ilân etmiş, mem
lekette rasyonel bir münakele hizmetinin ku
rulması imkân ve şartlarını aramış ve büyük 
gayretler sarf etmiştir. Memlekette emniyetli, 
ucuz ve süratli bir münakale sistemi kurmak, 
idame ettirmek ve geliştirmek şeklinde hulâsa 
edebileceğimiz bu münakale politikasının yürü
tülmesi İçin D. P. Hükümetleri bir taraftan 
ulaştırma müesseselerini bünyelerine uygun bir 
şekilde yeniden teşkilâtlandırmaya, mevcut şe
bekeler üzerinde ıslah ameliyelerine geçerken 
bir taraftan da münakale sisteminin bütünlüğü
nü ve ahengini temin etmek ve bu müessesele
rin verimini artırmak üzere demiryolları inşa
atına muvazi olarak geniş bir karayolları ve li
manlan inşa programına girişmiş, deniz ticaret 
filomuzu inkişaf ettirmiş ve bu suretle iktisadi 
faaliyetlerin verimli bir şekilde gelişmesine im
kân .hazırlamıştır. Biraz daha insaflı olalım ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; münakale hizmet
lerinin âmme menfaatine uygun bir şekilde ter
tip, tanzim ve murakabe vazifesini üzerine al
mış olan Münakalât Vekâleti kendisine bağlı 
teşekküllerin faaliyetlerini mevzu kanunların 
vaz'etmiş olduğu salâhiyet hudutları 'dâhilinde 
yapmaktadır. Münakalât Vekâletine bağlı te
şekküllerden Devlet Demiryolları ve Posta, Tel
graf, Telefon İşletmesi idari bakımdan da Mü
nakalât Vekâletine bağlı bulunduklarından 
Münakalât Vekâletinin bu teşekküller üzerin
deki murakabesi bunların âmme hizmeti karak
teri taşıyan faaliyetlerinin idari veçhelerine de 
sirayet eden bir mahiyet taşımaktadır. Buna 
mukabil Denizcilik Bankası ve Devlet Hava
yolları gibi anonim ortaklıklar ve yine hususi 
sektöre ait münakale müesseseleri üzerinde, 
muhterem arkadaşımın da ifade ettiği «HM. ve
kâletin, bunların faaliyetlerini tanzim edici bir 
^alâhiveti ve bu itibarla bir rolü de yoktur. 
Murakabesi, yalnız teknik ve seyrüsefer emni-
veti mülâhazasiyle mahdut bulunmaktadır. Çe
şitli ulaştırma müesseseleri arasında bir iş bir
leri sağlamak ve. umumi münakale politikasını 
tanzim edebilmek için vekâletin bu müesseseler 
üzerinde, iktisadi istiklâllerine halel getirme-
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den bir murakabe tesisi uygun olur. Vekâletin 
bu mevzu üzerinde ihtimamla durduğunu ve 
hazırlamakta olduğu teşkilât kanununda bir 
hüküm tesis etmekte olduğunu memnuniyetle 
kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, karayolu şebekemizin 
ve bunun üzerindeki nakliyat hacminin gün 
geçtikçe büyük gelişmeler gösterdiği yüksek 
malûmlarıdır. Devlet ve vilâyetler tarafından 
tamamı bakım altında bulundurulan yolların 
tulü 45 bin küsur kilometreye ulaşmıştır. Bu 
yollar üzerinde seyrüsefer eden vasıtaların ade
di 80 bini aşmıştır. Yine bu yollar üzerinde nak
liyat hacmi artmıştır. Senelik eşya nakliyatı 
2,5 milyar ton kilometre, yolcu nakliyatı ise 12 
milyar yolcu kilometreyi bulmaktadır. Bunun 
para ile ifadesi bir milyar Türk lirasının üstün
dedir. 

Bugüne kadar, karayolu nakliyatı üzerine, 
can ve mal emniyeti bakımından, 6085 sayılı 
Trafik Kanuniyle gerekli hükümler vazedilmiş
tir. Bununla, karayolu nakliyatının tanzimi ba
kımından ilk adım atılmıştır. 

Ancak, iktisadi gelişmeyi desteklemek bakı
mından çok mühim olan şehirlerarası yolcu ve 
eşya nakliyatının tanzimi mevzuu üzerinde de 
durulması lâzımgeldiğine kaaniim. Her sene 
adeta hendesi bir tezayüt gösteren karayolları 
nakliyatının tanzimine, her halde pek yakın bir 
gelecekte lüzum hâsıl olacaktır. Mevzuun şim
diden esaslı bir tetkika tâbi tutulması yerinde 
olur, mütalâasmdayım. 

Müsaade ederseniz, bir iki rakam arz ede
ceğim : 

Efendim, yol şebekemiz üzerinde 1949 da 
587 milyon 285 bin ton kilometre olan eşya nak
liyatı her sene mütezayit bir artışla 2,5 milyar 
ton kilometreye varmıştır.. 1953 te 1,5 milyar 
ton kilometre, 1956 da 2 milyar ton kilometre 
idi. 

Yolcu kilometredeki artış bunun çok üstün
de bir inkişaf göstermektedir. 1949 da bir mil
yar yolcu kilometre, 1953 te 6 milyar yolcu ki
lometre, 1955 te 9 milyar yolcu kilometre ve 
şimdi de 12,5 milyar yolcu kilometre. Görü
yorsunuz ki, artışta hendesi bir tezayüt var
dır. Bu işin iktisadi bakımdan da tanziminin 
uygun olacağı mütalâasmdayım. 

îş ve istihsal hacmmda memnuniyetle mü
şahede ettiğimiz yüksek kapasiteli her türlü 

liman tesislerine ait inşaat programı kısmen 
tamamlanmış, tatbikine süratle devam olunan li
manların bitirilmesiyle bu limanlardaki tah
mil ve tahliye kapasitesi 1950 ye nazaran 5 
misli bir artışla 15 milyon tona çıkacaktır. 
Limanların daha verimli bir şekilde işletilme
sini sağlamak maksadiyle Hükümetimiz tarafın
dan yabancı uzmanlara hazırlatılan kanun 
teklifinin yakında Yüksek Meclise sunulacağı
nı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
suretle Demokrat Parti iktidarı münakale mües
seselerinin bünyelerimize uygun şekilde reor-
ganizasyonu için 1950 den beri sarf ettiği gay
retlere yenilerini eklemiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi müsaade eder
seniz çok sevdiğim arkadaşım Kemâl Satır'm 
mütalâalarına karşı düşüncelerimi beyan et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşım, bilhassa vekâletin mu
rakabe ile mükellef bulunduğu ulaştırma kol
ları üzerinde seyrüsefer emniyetinden bah
settiler. 

RE IS — Bir dakikanız var efendim. 
MUAMMER ÇAVUŞOĞLU (Devamla) — 

Muhterem Başkanım, sayın Kemal Satır'a göster
miş olduğunuz müsamahayı bendenize de göster
menizi rica edeceğim. 

REİS —- Kemal Satır Beye gösterilen mü
samaha size de gösterilmiştir. Şu anda 4 da
kikanız geçtiğini arz ederim, efendim. (Gülüş
meler ) Lütfen bitiriniz. 

MUAMMER ÇAVUŞOĞLU (Devamla) ~~ 
Bilhassa şitketlerden alınan 4 000 kilometre
lik patlarda- seyrüsefer emniyetinden bahset
mek mümkün değildir, bu hatlar 80 yaşını 
mütecavizdir, rayların fiziki ömürleri 40 se
nedir. Kırk seneyi tecavüz eden bir ray üze
rinde emniyetle seyrüsefer mümkün değildir, 
dediler. C. H. P. nin son Münakalât Vekili 
olan muhterem arkadaşımın bu tesisleri 1950 
yılında ne şekilde devretmiş olduklarını pek 
iyi bilirler. Maziden intikal eden yükün ağır
lığını her halde unutmamışlardır. Şirketlerden 
müdevver hatların satmalmmasmdan 1950 yı
lına kadar geçen on beş, sene içinde hemen 
hemen hiçbir şey yapılmamıştır. Bunda İkinci 
Dünya Harbi dolayısîyle dışardan malzeme 
getirilmemesinin tesiri aşikârdır. Netice ne 
oldu, her senenin yükü birbirine inzimam ede-
ı*ek bildiğiniz vaziyet meydana gelmiştir. 
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REİS — Beyefendi, eğer beyanınız uzaya-

caksa söz alıp konuşmanız mümkündür. 
MUAMMER ÇAVUŞOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim. (Soldan, alkışlar.) 

REİS — Nevzat Arman. 
NEVZAT ARMAN (Adana) — Muhterem 

ve aziz arkadaşlarım; Münakalât Vekâleti büt
çesi görüşülürken bütün Türk milletinin alâ
kadar olduğu Demokrat Parti iktidarına men
sup arkadaşlarımızın da iktidarımız zama
nında dile doladığı rahmetli Atatürk'ten kalma, 
onun bindiği bir beyaz tren vardı. Bu beyaz 
tren bugün nerede? Müzeye mi, kaldırıldı, yok
sa hangara mı çekildi. Sayın Bakandan bu be
yaz tren hakkında izahat istiyorum. Bugün 
Devlet büyüklerinin trene binmediklerine, uçak
larla seyahat ettiklerine göre buna rüeulu 
Devletin de ihtiyacı yoktur. Vagon yokluğu se
bebiyle bunun âmme ihtiyacına verilmesi müm
kün değil midir! 

İkinci sorum; yine bütün 'kriek milletinin 
alâkadar olduğu Devlet Hava Yollarının sa-

^tmaldığı yedi Heron uçağına aittir. Bunlar
dan Devlet Hava Yollarında istifade ediliyor 
mu? Siparişleri kime ve kaça yapılmıştır? Bu
nun hakkında da izahat istiyorum. 

Say m arkadaşlarım bu sorulan ben Bütçe Ko
misyonunda da sordum, cevabını alamadığım için 
Umumi Heyette tekrar sormak mecburiyetinde 
kaldım. (Sağdan, Viscount uçaklarından bah
set, sesleri) Tatmin edilirsek, vatandaş da tatmin 
edilmiş olur. 

Sayın Bakandan üçüncü sorum; Üsküdar 
faciası meselesidir. Vapur battı, kaptan öldü. 
bütün tahkikatın neticesi suç ve kabahat kap
tana yükletildi. Devlet Denizyolları idarecileri
nin acaba hiçbir ihmal ve hataları yok mudur? 
Sayın Bakandan bunları rica ediyorum. (Soldan, 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, yine Türk milleti
nin alâkadar olduğu bir Umur yatı hikâyesi yar 
dır. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Motoru, 
motoru. 

NEVZAT ARMAN (Devamla) — Motoru, 
yatı... Savorana yatım biz satmak istedik, siz 
mektep gemisi yaptınız. (Soldan, gürültüler) 
Bununla isabetli bir hareket yapmış oldunuz. 
Takdir ediyorum. Fakat, bu, Umur yatı kaça 
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maloldu? Senelik idame masrafı ne kadardır? 
(Soldan, gürültüler) Bunun da bir mektep ge
misi olmasına imkân var mıdır? Bunları rica 
edeceğim. (Soldan, gürültüler) Arkadaşlarım, 
bunlar hakkında iyi izahat verilirse iktidarınız 
dedikodudan kurtulur. Neye telâş ediyorsunuz? 
(Soldan, gürültüler). 

REİS — Yümnü Üresin?" 
YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 

arkadaşlar; birkaç dakikalık zamanın içinde 
Münakalât Vekâleti bütçesi hakkındaki mütalâ
alarımı arz edebilmenin güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. Onun için ben şimdi huzuru âliniz
de teknik ve idari teferruata girmeksizin an
cak Münakalât Vekâleti emrinde ve camiasında 
bulunan müesseselerin nasıl çalışmakta olduk
larım tebarüz ettirmekle fikrimi ifade ve hülâ
sa etmek isterim. Muhterem arakadaşlanm, Yük
sek Meclisin dikkat ve takdirinden kaçmamış
tır ki, "bugün Münakalât Vekâleti camiasında 
bulunan Devlet Demiryolları, Havayolları, PTT 
İdaresi, Denizcilik Bankası ve Devlet Hava 
Meydanları, müesseseleri mevcut ve her gün bü
yüyen teşkilâta ve artan istek ve ihtiyaçlara 
rağmen insan takati üstünde çalışmakta ve 
memlekete en mühim ve büyük bir hizmet ifa et
mektedirler. Hepimizin, Yüksek Heyetinizin de 
müşahade buyurduğu bâzı güçlükler ve aksak
lıklar vardır. Bunlar, isteklerin ve ihtiyaçların 
dünün ölçüsü ile ölçülemiyecek derecede büyük 
b> süratle artmış olmasından meydana gelraek-
fedir. 

Bâzı arkadaşlarımız Devlet Demiryolların
da seyrüsefer emniyetinin mevcudolmadığından 
bahsettiler; evet güçlükler ve üzerinde durula
cak hassas ve mühim mevzular vardır. Ama, 
Devlet Demiryollarının emniyeti büyük bir dik
katle muhafaza ve tesis edilmektedir. Ve takati 
da ancak buna yetmektedir. 8 bin kilometrelik 
bir şebekeye sahibolan Devlet Demiryollarının 
yaptığı işler zannedilmemelidir ki, bunların bir 
kısmının değiştirilmesinden ibaret kalmıştır. 
eskiyen rayların değiştirilmesi hakikaten üze
rinde durulacak en mühim bir mevzudur. Ve 
Devlet Demiryolları da diğer idareler gibi haki
katen artan ve yükselen ihtiyaçları karşılamak 
için çırpınmaktadır. Bu yüksek istek ve ihtiyaç 
nispetlerini karşılamak için çalışmakta olduğu
nu görmek ve takdirle müşahade etmek lâzım
dır, kanaatindeyim. 
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Pek muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile şu 

bir, iki noktaya daha temas etmek isterim. O da 
şudur : 

D. Demiryolları ve PTT idaresi İktisadi Dev
let Teşekkülü sistemine kavuştuktan sonra daha 
çok inkişaf göstermiştir. Temenni olunur ve tet
kike değer bir mevzudur ki, Devlet Hava Mey
danları da bu statülerden birisine yani ya ano
nim şirket veya İktisadi Devîet Teşekkülü Statü
sünden birisini iktisabetmek suretiyle o da kısa 
birz amanda inkişaf imkânı bulsun. 

Liman işletmelerinin 3 makam tarafından 
idare edilen sistemden kurtarılarak memleketin 
ihtiyacına daha uygun ve mümkün ise tekbaşlı 
bir sisteme raptedilmesini temenniye şayan görü
rüm. Liman işletmeleri D. Demiryolları ve Ha
vayolları gibi bir elden sevkü idareye tâbi olur
sa o zaman liman idareleri bugünkü 3 taraflı ida
re sisteminden kurtulur ve daha çok inkişafa 
mazhar olur. Benim bilhassa temenni etmek iste
diğim mevzu şudur: Bu idareler memleketin ihti
yacına cevap vermek için nasıl çırpınmakta ise 
Hükümetin de, bu idareye imkân nispetinde ve 
aynı ölçüde zahîr olmasıdır. 

Benim de çok sevdiğim ve saydığım Kemal Sa
tır arkadaşımız, bu geniş sermayeli idarelerin 
kâfi derecede bir murakabeye tâbi tutulmamasm-
dan şikâyet ettiler. 

Vaziyet ve hakikat şudur ki; Başvekâlet Umu
mi Murakabe Heyeti yoliyle ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Umumi Heyeti tarafından veli, 
onun teşkil ettiği komisyonları ile bu teşekküller 
lüzumu kadar murakabeye tâbi tutulmaktadır. 

Teyidinde fayda gördüğüm nokta şudur: Ano
nim şirket halinde çalışan Denizcilik Bankasının 
ve Havayollarının seri bir inkişaf kaydetmekte 
olduğu görülmektedir. Maziden kusurlu ve çok 
zayıf müesseseler halinde devralmamıza rağmen 
bu müesseseler bugün hedefinin mühim bir mer
halesine ulaşmışlardır. Bu müessese dün zararlı 
olmasına rağmen 1958 den itibaren kâr etmeye 
başlamış olduğunu görmek bunu neticeyi teşvik 
eden bir misaldir. Keza Havayollarının inkişaf 
seyri de bizi tatmin değilse de memnun eder de
receye varmaktadır. 

Devlet Demiryollarının da rasyonel çalıştığı
na birçok misal zikretmek mümkündür. Fakat za
manın bittiği için bu misalleri tekrar edemiyeee-
ğim, keseceğim. 

Şerefi ve büyük bir vazife yükü altında çalı
şan, münakale sistemini millî müdafaa hedef ve 
maksadına ve iktisadi şartlara uygun olarak in
kişaf ettirmeye uğraşan Münakalât Vekâletine da
ha geniş muvaffakiyetler temenni ederken, Vekâ
let camiasındaki münakale ve muhabere müesse
selerinde feragatla ve canla, başla çalışan perso
nelini, de huzurunuzda hürmetle yadederim. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — Yaşar Gümüşel. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansınlar efendim. 
YAŞAR GÜMÜŞEL (Artvin) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, bir mevzuun noksan tarafını 
kendi görüşlerine göre ortaya koymak, yani ten-
kid etmek muhalefetin hakkıdır. Ama, tenkidde 
bulunanların, bu mevzular üzerinde vaktiyle sa
lâhiyet sahibi iken alâkadar olmuş, üzerinde dur
muş, muvaffak olmuş insanlar olması şarttır. 
Sanki bunlar kendi zamanlarında noksansız ya
pılmakta imiş de bizim partimiz iktidara geldik
ten sonra bu işler kötüye gitmiş, gibi bir ifade 
kullandılar. Bunu bilhassa tesbit etmek isterim. 
Münakalât Vekâletine bağlı Devlet Demiryolları, 
PTT, Devlet Havameydanları, Devlet Havayolla
rı ve Denizcilik Bankası, 1950 senesinden bu ya
na, kendilerinin de vicdanlarında yer aldığı gibi, 
büyük terakkiler kaydetmiş, hakikaten iftihar 
edilecek devreye varmışlardır. 

Kemal Satır Bey arkadaşımız^ bilhassa Devlet 
Demiryolları üzerinde durdu ve neticei tenkidle-
rini seyrüseferde emniyete bağladı ve dedi ki; 
bugünkü hatlarda seyrüsefer emniyeti mevcut 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; beher yüz bin trenkilo-
metreye isabet eden kaza nispeti 1950 senesinde 
1,56 iken bugün tren seferleri artmış, yolcu ve 
eşya nakliyatı hakikaten çok fazla miktarda bir 
yekûna baliğ olmuş olmasına rağmen kaza nispe
ti 1,27 ye düşmüştür. Demek ki, Kemal Satır ar
kadaşımızın güzel ve cazip sözleri arasına sıkıştır
dığı can ve mal emniyeti, seyrüsefer emniyeti bu
gün dünden fazla mevcuttur. Kalalı ki, iş 
hacmi düne nispetle bâzı sahalarda yüzde 60 ve 
hattâ yüzde yüz artmış bulunmasına rağmen sey
rüsefer emniyeti düne nazaran daha fazlalaşmış 
bulunmaktadır. 

Kemal Satır Bey arkadaşımız, bilhassa me
murların kötü durumda olduğunu, kendilerine 
şu kürsüden âdeta bir mesaj göndermek sure-
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tiyle ifade etti. Hakikat bunun tamamen aksi
nedir. PTT, Demiryolları memurları dünle mu
kayese edilemiyecek kadar müreffehtirler, muh
terem. arkadaşlarım. (Sağdan, «aa» sesleri) 
Hattâ o kadar ileri söyliyebilirim ki, 1950 sene
sinde bir PTT memuru, ben posta memuruyum 
demekten utanırken, bugün göğsünü kabarta
rak ben PTT memuruyum, diyebilmektedir. Hem 
eline geçen para bakımından, hem de çalıştığı 
yer ve çalışma imkânları bakımından dünle mu
kayese edilemiyecek kadar iyi durumdadır. Ama 
bu demek değildir ki, bu memurlar bugünkü 
durumla hakikaten tatmin edilmişler, artık bun
dan yukarıya bir tatmin beklememektedirler. 
(Sağdan, gülüşmeler) 

Kemal Satır Beyin, konuşması üzerinde bil
hassa duruyorum, çünkü kendisi bu vekâlette 
vazife almış, mesuliyet deruhde etmiş bir kimse 
olması itibariyle yapmadığı ve yapmayı altlın
dan dahi geçiremediği mevzuları şimdi tenkid 
mevzuu olarak ele almaktadır. Kendileri iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve anonim şirket olarak bu 
vekâlete bağlı müesseseler bütçelerinin Büyük 
Millet Meclisinden geçmediğini ve bunların mu
rakabeden mahrum olduğunu, ifade ettiler. 

Halbuki muhtelif alâkalı encümenlerden se
çilen muhterem azalardan teşekkül eden İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Heyeti Umumiy esinde 
bunların bütçeleri tetkik ve murakabe edilmek
tedir. (Sağdan, bütçe değil, bilanço sesleri) peki 
tashih ediyorum, bütçe değil bilanço... 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Ha şöyle 
doğruyu söyle, teşekkür ederiz. 

YAŞAR GÜMİŞEL (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş, zayıf ta. 
raflarını örtmek ve dikkati dağıtmak için keli
me üzerinde oynamakta ve gürültüye mahal ver
mektedir ve âdetleridir... 

EElS — Yaşar Bey, müddetiniz az olduğu 
için fikirlerinizi süratle ifade buyurmanızı rica 
ederim. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Devamla) — Muhte-
*rem arkadaşlar, iş fazla, hareket fazla, varidat 

fazla. Bunun yanında memur adedi bu artış nis
petine nazaran az; kaza nispeti az. Bunun kar
şısında denilir ki, bu idare rasyonel çalışmaz. 
Bunlar neye müsteniden söylenir, anlaşılması 
mümkün değildir. 

1944 senesinde 37 milyon yolcu taşırken bu
gün 90 milyon taşır. Bu kadar işlere rağmen 
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1950 senesinde 476 dakika rötar yaparken bu se
ne de aynı miktarda rötar yapmış bulunmakta
dır. Bu, şayanı takdir değil midir? İş hacmi art
mış, sefer artmıştır. Fakat rötar miktan, emni
yet ve kaza miktarındaki nispeti muhafaza et
miştir. 

Kemal Satırla hususi görüştüğümüzde bu 
hususları kabullenir. Ve insaflı hislerinden bizi 
mahrum etmez. Ama bu kürsüye geldiği zaman 
partisinin malûm görüşünü istemiye istemiye 
burada dile getirir, beni üzen nokta budur. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek demiroyİla-
rında gerek PTT de ve diğer teşekküllerde 1950 
yılından bu yana bütün işlerde vâki artış ve 
gösterilen terakkiyi burada rakamlarla zikret
meye vakit müsait değil, fakat mevcut. Bu iti
barla bu rakamları okumak suretiyle sizi meş
gul etmiş oljaıyayım. Esasen zaman da azdır. 

Bu arada bir beyaz trenden bahsettiler. Be
yaz tren mevzuunda her halde muhterem arka
daşlarımın malûmatı noksandır. Eskiden bu 
trenle Devlet Reisi seyahat ederdi, bugün ya
bancı devlet reisleri geldiği zaman ancak garaj
dan çıkarılıyor, aradaki fark budur. 

Umur yatı 60 tonluk bir motordur, yat değil
dir ve donanmaya aittir. Bunu tasrih ederim. 

REİS — Naşit Fırat. 
NAŞlT FIRAT (Samsun) — Söz hakkımı 

Kemal Satır Beye veriyorum. 
RElS — Buyurun, Kemal Bey, 5 dakika ko

nuşacaksınız. 
MEHMET HAZER (Kars) '— Daha evvel 

encümen adına konuşan arkadaşa müsamaha et
tiniz. Bize de bu müsamahayı gösterin. 

RElS — Hayır efendim, kendi namlarına ko
nuştular. 

Beyefendiler, dakikalar üzerinde bu kadar 
hassasiyet göstermeyiniz. Bu kadar fazla hassa
siyet gösterirseniz, Riyaset de bunu tatbik et
mekten çekinmez. Her arkadaşa cümlesini ta
mamlamak için müsaade ediyorum. Halk Partili 
arkadaşlarımdan, cümlesini tamamlamak için 
2,5 sayfa okuduğu vâki değil midir? Âdil olma
nız lâzımgelir efendiler. 

Buyurun, Kemal Bey, devam edin efendim. 
KEMAL SATIR (Adana) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; gerek Demokrat Parti Grup Söz
cüsü, gerekse onu takibeden muhterem arka
daşlarımı dikkatle dinledim. Demokrat Parti 
Grup Sözcüsü arkadaşım, hakikaten kendisine 
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sevgi beslediğim, öteden beri tanıdığım kıy
metli bir arkadaşımızdır. Mütalâaları sırasında 
bizi insafa davet etti... 

REİS — Sadede giriniz, Beyefendi. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Benim insaf

sız hiçbir cümlem yoktu ki, kendi kendimi in
safa davet edeyim. „^ i 

.Muhterem arkadaşım buyurdular ki, Demok
rat Parti yalnız demiryollarında değil, aynı za
manda limanlar, karayollarına da ehemmiyet 
verdiler. Doğrudur. Yalnız muhterem arkada
şımdan şunu rica ederim, kendileri 1950 sene
sinde Nafıa Vekâleti Müsteşarı idiler. Pekâlâ 
bilirler ki, Halk Partisi karayollarına ehemmi
yet vermişti, programı vardı, tatbikatına baş
lamıştı. Pekâlâ sözcü arkadaşımız bilirler ki; 
bugün Demokrat iktidarın, ben yaptırdım, diye 
iftihar ettiği Trabzon Limanına, Ereğli Lima
nına, Zonguldak Limanına, Halk Partisi başla
mıştı ve ikmal edilmek üzere idiler. Sonra Salı-
pazarı, Haydarpaşa rıhtım tesislerinin plân
ları-ve Dünya Bankasından bunun karşılıkları 
C H. Partisi devrinde hazırlanmıştı. Bu vazi
yet karşısında insafa ben kendisini davet edi
yorum. Kendisinin bizi insafa davet etmeye 
hakkı olmasa gerek. 

Yaşar arkadaşım, istemediğim sözleri beni I 
söylemek mecburiyetinde bıraktı. Ben tevazu- I 
dan ayrılmıyan ve daima gösterişten hoşlanmı-, 
yan bir arkadaşınızım, ve şimdiye kadar Mü
nakalât Vekâletinde muvaffak olduğunu iddia. 
eden bir arkadaşınız da değilim. Ama ben de 
kendi istitaatım dairesinde, karınca kararınca 
yaptıklarımdan dolayı vicdan huzuru duymak
tayım. Demokrat - Parti İktidarı devrinde pro- I 
paganda vesikası, diye Münakalât Vekâletinin 
yaptırıp dağıttığı el kitaplarında kendilerine 
mal edilen 16 treni, karşınızdaki şu arkada
şınız sipariş etmiştir. (Sağdan, bravo, ses
leri) Yine kendilerine mal edilen İstanbul j 
araba vapurlarını karşınızda konuşan arkadaşı
nız sipariş etmiştir. İstanbul şehir hattı gemi- j 
lerini yine karşınızda konuşan arkadaşınız si- I 
pariş etmiştir. Yük ve yolcu gemilerini de keza 
bu arkadaşınız sipariş etmiştir. (Sağdan, bravo, 
sesleri) Ama, bunlar neyi ifade eder? C. TL P. 
devirlerinde dahi memleket münakale politikası j 
programı hakikatte lâyıkiyle tatbik edilebilmiş | 
değildir. O gün de eksik idi, bugün de'eksik- j 
tir. (Soldan, bravo, sesleri) Ama, ' yaptı veya 
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yapmadı, gibi hiçbir bilgiye müstenidolmıyan 
indî mütalâa ile karşınızdaki insanları çürüt
meye çalışmak politikası neye yarayacaktır? 
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, arka
daşlar. (Sağdan, bravo, sesleri) Kendileri be
nim söylememe vesile verdikleri için kendile
rine teşekkür ederim. Yoksa bu hakikat be
nimle beraber mezara gidecekti. 

Muhterem arkadaşlar; tarife politikasında 
birtakım zamlar yapılmaktadır. Bu zamlar bile
siniz ki, kamçı vazifesini görmektedir. Devlet 
.sektörüne yapılan ufacık bir zammın piyasada
ki tesiri hudutsuzdur. 12 Haziran zamlarına ta
kaddüm eden zamanda Ankara'dan Adana'ya 
bir kilo eşya 12 kuruşa nakledilirken 12 Hazi
ran zammından sonra bir kilo eşya 25 kuruşa 
nakledilmeye başlanmıştır. Adana - Ankara ara
sında bir yolcu otobüsle 15 liraya giderken 
yine*bu zamdan sonra 25 liraya gitmeye başla
mıştır. Demek oluyor ki, Devlet sektörüne ya
pılan ufacık bir zammın piyasaya kamçı tesiri 
yaptığı müşahede ediliyor. Ve süratle diğer 
eşyaları da zam başlıyor. Bu bakımdan bu mev
zularda hakikaten çok dikkatli olmak lâzımdır, 
Bir taraftan müesseselerin hayatiyetim muha
faza etmek, onların maliyet fiyatları üminde" 
esaslı olarak durmak lâzımgelir, diğer taraf-, 
tan da bunların piyasaya tesirlerini mütalâa 
edip, tarife ayarlamalarını buna göre hesabet-
mek iktiza eder. Yüzde yüz veya 150 ye; yakın 
zamlar görüyorsunuz ki, piyasada bütün mali-, 
yetleri alt üst edecek bir fiyat farkı yaratmak
tadır. . • 

NECDET İNCEKARA (Mnir) — Reis Bey, 
yedi dakikayı geçti. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Çok muhte^ 
rem arkadaşım rahatsız oluyorsanız koflttşmayr-
veririm. 

REÎS — Devam buyurun, efendim. 
KEMAL SATIR ^Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partisi devrinde muhterem sözcü arkada
şımız derki, 4 000 kilometre demir yolunun 40 •« 
seneyi ikmal eden ömrü sonunda bir şey yapıl
madan bizim omuzlarımıza yükü yüklenmiştir. 

Şirketlerden alman 4 000 kilometre yol 1939 
senesine tekaddüm eden iki sene evvel millileş-
tirilmiştir. Arkasından ikinci Dünya Harbi çık
mıştır. İkinci Dünya Harbinin bütün ihtiyaç 
maddelerine; karşı yokluğun tezahür ettiği de* 
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virlerde dahi Cumhuriyet Halk Partisi Kara-

: bük ve Kınkkale'de ray çektirmek suretiyle 
bir kısmını elden geldiği kadar tebdil etmeye 

• çalışmıştır. 1950 senesinde biz iktidarı sizlere 
devrettiğimiz zaman 300 kilometre yeni hat 
siparişini yaparak devrettik. 10 senede yaptığı
nız değiştirmeler 600 kilometredir. 300 kilomet-

• renin malzemesini C. H. Partisi size devretmiş
tir. İnsaf kelimesini benim size tevcih etmem 
ve Sayın sözcünün insafla konuşmalarını ayar
lamaları iktiza eder. Arkadaşlar; mevzu o ka
dar geniştir ki, bir defa temas ettikten sonra 
oraya yapışıp kalınmıyor. Bu meyanda PTT, 
Denizyolları, Havayolları mevzularına da, eğer 
müsaade ederseniz temas etmek istiyorum. Bi
raz da bunlardan bahsetmeme izin verirseniz, 
mümkün olduğu kadar faydalı olmaya çalışa
cağım., 

REİS — Cümlenizi, tamamlamanızı rica ede
rim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şu halde, 
yeni bir mevzua temas etmemek ve başlama
mak için sözlerime son verir, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

, REİS — Münakalât Vekili. 
DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE

KÂLETİ VEKİLİ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Manisa) —Çok muhterem arkadaşlar; Ke
mal Satır arkadaşımız hariç, diğer hatip arka
daşlar Münakalât Vekâleti gibi memleketimiz
de 1950 yılından beri bariz bir surette müşa
hede edilen iktisadi inkişaf ve hamleler ioirde 
mttstesn.1 mevkii olan vekâlet ve ona ban-lı İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ile anonim şirketle
rin muvaffakiyetlerinde büvük gayretleri bu
lunan, arkadaşlarımız hakkındaki iltifatkâr söz
lere evvelâ teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Kemal Satır arka
daşımızın ismini tekrar ettiğim io'm özür dile
rim. Yalnız konuşmaları sırasında ilmî olmak 
rasyonel mesaiden bahsetmek gibi özentiyi geç-
•miven, hakikatta ilmî mahiyeti olmıyan sözle
rinin rasyonel konsepsiyonla telifi mümkün ol
madıkını ifade etmek isterim. 

Çok defa muhterem arkadaşlarımızın hüc
cet olarak, vesika olarak ele aldıkları Başve
kâlet murakabe raporları, bendeniz de müsa
mahanıza dayanarak, 1957 yılmda Devlet De
miryollarını faaliyetinin muhasebesini yapan 
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raporun dördüncü sahifesincje, park mevcudu
nun sabit olmasına mukabil elde edilen iktisa
di . ve sosyal neticelerin rasyonalizasyon olabi
leceğinin ifade edilmiş olduğunu kendisine ha
tırlatmak isterim. 

Çünkü, rasyonalizasyon demek, 40 yıllık 
ömrü olduğu ve 80 küsur yıllık ömrü tüketmiş 
olduğu iddiası bu raylar üzerinde yapılan fa
aliyete rasyoneldir veya değildir, denmesine 
müsait olan:az. 

Rasyonalizasyon; bir insanın sosyal, ilmî ve 
birçok unsurları bir araya getirmek suretiyle 
istihsal ettiği iktisadi neticelere denir. 

1956 yılma nazaran 1957 yılında mevcut 
katarlara iki bin katar ilâve etmek ve 1950 de, 
50 bin insana karşılık 1958 yılında 64 bin in
sanla % 30 insan artışına, karşılık; % .70 ran
dıman istihsal edilmesi rasyonalizasyonun ta 
kendisidir. (Soldan; bravo, sesleri, alkışlar) 

Biz iddia etmiyoruz ki, gerek Devlet Demir
yollarında, Havayollarında mülhak bütçeli Ha
va Mendanlarında, PTT ve Denizcilik Bankası 
faaliyetlerinde istediğimiz maksada vâsıl olduk. 
Ama şunu ifade etmek istiyorum ki; memleke
timizin iktisadi hayatında hususi bir önemi olan 
münakale hizmetinde biz insanları en iyi bir 
tertiple çalıştırdık ve âzami randıman istihsal 
imkânını bulduk. Bugün gelişen Türkiye'de ve 
mütemadiyen hamleler yapan Türkiye'de bü
tün iddialarının hilâfına olarak kendilerinin 
devirlerinde istihsal edilen neticelerin iki üç 
mislini istihsal etmiş bulunuyoruz. Şimdi ken
dileri zaman zaman bize 1950 den evvelinden 
bahsetmeyin diyorlar. Ama hüküm veriyorlar; 
gelişen bir münakale sisteminiz mevcut değil
dir, münakale müesseseleriniz iyi islemiyor, de
dikleri zaman bir hüküm vermiş oluyorlar. Bu
nun bir mebdei olmak lâzımgelir. O halde 1950 
den evvel güzel gelişiyorduk demek doğru bir 
hüküm olmaz, zira insanlar o zaman trene bine-
miyorîardı, çünkü insanlar kazanamıyorlardı, 
iştira kuvveti çok düşüktü. 

Memleketimizde istihsal bugünkü istihsal se
viyesinde değildi. İstihsal mmtakalarında istih
sal edilen mallara dün, bugünkü kadar muhtaç 
delildi, demivece^im; fakat satın alacak durum
da delildi. Dünkü istihsal ve istihlâk ve bugün
kü ietihsal ve istihlâk, bir ekonomi âmili olmak 
üzere düne nnzaran bugün nüfus artışı, global 
olarak demesem bile, yüzde nispeti olarak ^ahi 

1 0 2 3 -



1 : 46 26.8 
bizim karşılaştığımız meselelerin kendilerinin 
karşılaştığı meselelerden farklı olduğunu anlat
maya kâfidir. Bu suretle kendilerine nazaran 
yalnız miktar ve kesafet itibariyle değil problem
leri bakımından da farkımız vardır. C. H. P. 
iktidan zamanında Demiryollannm sinyalizasyon 
meselesi realize edilmiş değildi. Telekomüni
kasyon meselesi onlar zamanında asla itibara şa
yan değildi. Dizelizasyon bizim zamanımızda.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — NATO yapıyor: 
DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE

KÂLETİ VEKÎLÎ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Devamla) — Ferda Güley arkadaşım, NATO 
yapıyor diyor. 

Sevgili arkadaşlanm» sinyalizasyon meselesi 
özenti olarak ifade edilen bir mesele değildir. 
Evvelce beraber çalıştığı arkadaşlann bu mese
leler üzerinde nasıl hararetle mesai sarf ettikle
rini İdareye gelsinler ve öğrensinler. 

KEMAL SATIR (Adana) — Beyefendi; W 
defa söyliyen ben değilim. 

DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE
KÂLETİ VEKİLİ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Devamla) — Fevgili arkadaşlanm; Müna-^ 
kalât Vekâleti, ifade etmeye gayret ettiğim gibi, 
memleketimizin iktisadi hayatında gerçek husu
si bir ehemmiyet taşıyan kısımlar manzumesi
dir. Elimizde mevcut Teşkilât Kanunu bu mü
esseseleri murakabe etmeye yardım etmektedir. 
Fakat Kemal Satır Beyin ifade ettiği gibi değil, 
biz bunu encümende de beyan ettik, anonim şir
ketler üzerinde... iktisadi mahiyette henüz müs
takar bir seviyeye gelmemiş olan karayollan 
faaliyeti münakale konsepsiyonu içinde tanzim 
edebilmek için işin kâfi bir seviye kazanmadığını 
zannediyoruz, ikinci Dünya Harbinden beri 
milletlerin karayollanna verdikleri ehemmiyet 
aşikârdır. Binaenaleyh bunlan tanzim etmek... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — ikinci 
Dünya Harbinden evvel.. 

DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE
KÂLETİ VEKİLİ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Devamla) — Fethi Bey, ikinci Dünya Har
binden evvel, diyor. Ben ondan evvel başlama
dı, demedim, önemi ikinci Dünya Harbinden 
beri fevkalâde yüksek bir seviyeye ulaşan kara
yollan, can ve mal emniyeti mevzuu Trafik 
Kanunu ile Hükümetimiz tarafından tanzim 
edîîmiş bulunmaktadır. İktisadi bakımdan he* 
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nüz müstakar bir seviyeye gelmediği için onu 
kâfi görmedik, diyorum. Bunun yanıbaşında 
vekâletin karayolları teşkilâtı çalışmaktadır ve 
elbette bâzı neticeler istihsal eediyoruz. Ama 
Yüksek Meclisin huzurunda ileri bir neticeyi ifa
de edemeyişimin mazeretini arz ediyorum. 

Anonim şirketlerin ve hususi teşebbüslerin 
münakale bakımından murakabesinde bir zaruret 
mevcuttur. Bu murakabenin onlann iktisadi 
muhtariyet vo faaliyetlerine gölge düşürmeme
sini temin maksadiyle vekâlette bu noksanları 
dkmal etmek üzere hazırlıklar bitmiştir. İnşal
lah Yüksek Meclise arz etmek imkânını yakın
da bulacağız. (Soldan, bravo sesleri) 

Limanlar meselesi de böyledir. Evvelce mev
cut limanlanmıza daha geniş bir iktisadi faali
yet imkânlan verebilen yeni inşalara bunların 
işletmeleri için yeni tesisler yapmaya bizi tah
rik etmektedir. Yapılan tetkikat sonunda Na
fıa Vekâletiyle son görüşmelerim yaptığımız bu 
lâyihayı da huzurunuza getirmek imkânını bu
lursak bir mühim işin halledilmiş olması itiba
riyle kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Münakalât Vekâleti
ne bağlı müesseseler hakkında teferruatlı beya
natta bulunmak suretiyle sizi işgal etmek iste-
miyorum. Yalnız bütün bu meseleler, bir kere 
demin arz ettiğim gibi, karşısında kaldıklan ye
ni problemleri halletmek itibariyle yepyeni ma
hiyette bir mesaiye teveccüh etmişlerdir. 1950 
den itibaren bu müesseselerin kendilerine lüzum
lu teknik ve ileri malzemeyi temin etmek için 
nasıl cansiperane gayret ettiklerini elbette mü-
şahade etmiş bulunuyorsunuz. Havayollannda 
olsun, hava meydanlannda olsun, Devlet De-
miryollaftnda ve PTT de olsun yüz milyonlar
ca lira yatınm yapılmak suretiyle bunlar düne 
nazaran iki, üç, dört misli seviyeye yükseltil
miştir. Yalnız PTT. de 22 otomatik santrali bu
lunan bu memleketi 55 otomatik santrali bulu
nan bir memleket haline getirmek bile bu mem
leketin ihtiyaçlarını karşılamak mânasına gel-
miyebilir. Onun için Koordinasyon Vekâletinde 
PTT. ye taallûk eden, Demiryollanna taallûk 
eden ve yatmmlarla alâkalı müzakerelere de
vam etmekte olduğumuzu ve müspet neticeler 
istihsal etmek maksadiyle yakında PTT hiz
metlerinde olsun, Devlet Demiryollan yatmm 
hizmetlerinde olsun inkişaflar kaydedeceğimizi 
kaydetmekte olduğumuzu arz etmek isterim. 
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Kemal Beyin dokunduğu bir hususa da mü

saadeleriyle temas etmek istiyorum. 1950 yılın
dan itibaren Demiryollarında esaslı bir yenile
me hareketi yapılmadığını, ifade ettiler. Ve be
nim kendilerine komisyonda maddenin öaırünü 
azaltan ne gibi âmillerin olabileceğine dair ilim 
adamlarının söylediklerini tekrar etmemi üken-
disi için kâfi cevap bulmadılar. Hattâ dikkat 
ettim kendi söylediklerine inanmıyan bir ha
leti ruhiye içinde bulunuyorlardı, kendilerini 
halet ruhiyeleri içinde bırakıyorum. (Sağdan, 
ihtisasınız var, sesleri).. Dinleyin, biz sizi din
ledik- (Sağdan, gürültüler) 1950 den bu yana 
850 kilometre demiryolunun üst yapısını yap
tık. En az Van - Muş 109 kilometre hattı inşaa
tı, Hasankale - Horasan 47 kilometre, Narlı - Ga-
aianteb 58 kilometre, Kozlu - Armutlu, Pendik -
Gebze, Gazi - Sincanköy gibi inşaatları da yap
tığımızı ifade etmek istiyorum. Bu devre zarfın
da parka lâve ettiğimiz 53 aded buharlı lokomo
tif, 3 elektrikli lokomotif, 49 dizelli, 17 motorlu, 
18 elektrikli tren, 50 otoray ve römorkör, 272 
yolcu vagonu, 2 701 yük vagonunu da hatırlat
mak isterim. 

Ayrıca kendilerinin rasyonalizasyon bahsin
de uauttuklan bir hususu da işaret etmek isti
yorum; Devlet Demiryolları mesleki mensupla
rı arasında çok kullanılan rotasyon bahsinde de, 
yani bir vagonun tahmilinin ikinci bir tahmil 
ameliyesi arasında geçtiği zaman ifade edilmek
tedir. Nazari olarak bunda yapılan tasarruf 
günde 800 vagondur. Bunu âmeli olarak 600 va
gon tasarruf ettiğimizi düşünsek bile bu mües
seselerin nasıl ciddî, ilmî ve kendilerini feda 
edercesine çalıştıklarını göstermeye kâfi gele
cektir. 

Muhterem arkadaşlarımı hürmekle selâmlı-
yarak, Kemal Beyin hizmetlerimizden memnun 
olmasını rica ederim. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Zihni Üner. 

(Reislik makamına Mahmut Goloğlu geçti.] 

ZÎHftî ÜNER (Nevşehir) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, yurdun topyekûn kalkınmasının 
münakalât manzumesine tahmil ettiği şartlar 
içinde vazifelerini beşer takatinin üstünde bir 
gayret ve fedakârlıkla başarmaya çalışan muh
terem münakalât mensuplarını hürmetle selâm
larım. 
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Münakalât işletmelerinde," son sekiz yıllık 

devrede : Devlet Demiryollarında % 75, Deniz 
Ticaret filosunda %, 80, Türk Havayollarında 
% 50, PTT nin muhtelif servislerinde % 50 ile 
% 250 arasında bir nakliyat, hizmet ve tesis 
artışı kaydedilmiştir. 

Münakalât hizmetlerinin her memlekette ve 
her devirde tenkidi daima çok kolay olmuştur, 
çünkü her memleketin sosyal, ekonomik ve mü
dafaa mevzuları, halk kütleleri ve hattâ yaşama 
şartları münakalâ mansumesi ile doğrudan doğ
ruya ilgilidir. 

Münakalât hizmetleri dünyanın her yerinde 
ve iher devrede daima ihtiyaçları kovalar, bil
hassa uzun yıllar ihmal edilmiş bir topluluğun 
ve geniş bir ülkenin topyekûn kalkınma devre
sinde münakalât hizmetleri fevkalâde nazik bir 
durum arz eder. 

Esas mesele, münakalât ^hizmetlerini devrin 
ihtiyaç seviyesinde tutabilmek için alınması za
ruri tedbirlerin ve bunların hemen tatbik mev
kiine konulması çarelerinin (belirtilmesinde ve 
teminindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhalefetin demiryol işîetmesindeM tenkîd-N 

leri, işletmede emniyetsizlik, rantabilitesiriik ve 
yenileme yapılmamasında toplanmaktadır. 

Bu iddiaların asla yerinde olmadığını resmî 
istatistiklere dayanarak arz etmek isterim. 

Demiryol işletmesinde emniyetsizliğin ölçü
sü kaza miktarlarıdır. 

* . 
1950 den önce ve sonraki 7 yıllık devreler

de beher 1 000 tren - kilometreye düşen kaza
ları mukayese edersek : 

1943 - 1950 arasında vasati ölü miktarı 0,51, 
yaralı miktarı 0,71 dir. 1950 - 1957 arasında ise 
vasati ölü miktarı yine 0,51 ve yaralı miktarı 
0,81 olduğu görülür. Demiryol işletmesi, tahak
kukuna giriştiği sinyalizasyon ve telekomüni
kasyon tesisleriyle b'u emniyeti artırmak yolun
dadır. • 

Demiryolları, 1950 den evvelki devreye nîs-
-betle daha rantabl çalışmaktadır; filhakika : 

a) 1950 de 50 195 personel ile 10 milyar 
ham ton - kilometre, 1958 de 64 825 personel 
ile 17,5 milyar ham ton - kilometre nakliyat ya
pılmıştır; % 75 nakliyat artışı, ancak % 30 per
sonel artışı ile tahakkuk ettirilmiştir.* 
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b) 1950 de 6,23 gün olan vagon rotasyonu 

(yani vagonların iki tahmili arasında geçen 
müddet) 1958 de 4,85 güne düşürülmüştür. Ya
ni, vagon parkının kullanma raritabilitesi % 30 
artmıştır. 

c) 1944 ile 1950 arasında, yedi yıllık dev
rede bin ham ton - kilometre başına düşen vasa
ti Jcomür sarfiyatı 81,56 kilodur. Bu miktar 
1951 ile % 1957 arasında 7 yıllık devrede, 4,31 ki
lo noksanı ile 77,25 kiloya düşürülmüştür. 

Demiryollarında yenileme yapılmadığı iddi
asına gelince : 

1950 de demiryollarının teknik durumu şöy
le idi : 

a) Bütün tesis ve vasıtaları teknik ömürle
rini doldurmuş zayıf kapasiteli 4 bin kilometre
ye yakın yabancı şirketlerden müdevver hat
lar, 

b) 26 yıl içinde Devlet tarafından inşa edi
len, tesis ve vasıtaları tevsi, takviye ve ısla/ha 
muhtar 3 700 kilometrelik hat. 

1950 de bu durumda teslim alman demiryol
larında nakliyatın 1958 de 1950 deki miktarın 
4 te üç fazlasiyle tahakkukunun 1950 üeki te-

• «is ve vasıtalarla mümkün 'olamıyaeagım teslim 
etmek lâzımdır. Bu maksatla son sekiz yıl için
de yapılan yenileme ve ikmal içleri 500 milyon 
îiranm üstündedir. 

Muhalefet Sözcüsü, demiryolları rasvonel ça
lışmış olsavdı yenilemeleri kendi imkâniyle ya
pardı dediler. Muhterem Kemal Satır'm demir
yol isletmesinin malî problemleriyle meışgul ol
madığı anlaşılmaktadır. Dünvada lr>bir domir-
yol iletmesi yoktur ki, kendi isletmesinin su-
nntflksiri oTmıvan yenilemeleri ve hattâ tepi
len işletme gelirlerivle yanmış olsun. 

Avrupa demiryolları isletme bütçeleri tetkik 
edilirse; makina, vagon p>arklarmm takviyesi, 
sinvalizasvon, elektrifikasvon gibi işletme mo-
dernîrasvormnda % 100 sübvansiyona gitmekte 
oldukları görülür. 

Devlet Demiryollarının kalkınma programı 
da yabancı şirketler devrinden zamanımıza ka
dar toplanan çöküntülerdir. Bu sebeple mali 
portesi 5 milyar liranın üstünde olan kalkın
ma programının bugünkü işletme tempolariy-
le tahakkuk ettirilemiyeceğinde ben de kendi
leriyle beraberim. 

Muhterem 'Kemal Satir Beyefendiye hatır 
latırlm ki, demiryollannda, zamanı idarelerin-
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i de henüz demiryol literatürümüze bile girme

miş bulunan sinyalisizasyon, telekomünikasyon, 
dizelizasyon ve elektirifikasyon gibi modern de
miryolculuğun Türk demiryollannda da tatbik 
şerefi iktidarımıza nasibolmuştur. Bu itibarla 
demiryollarımızm emniyet ye rasyonalizasyonun-
dan müsterih olsunlar. 

Muhterem arkadaşlanm, demiryollannm mâ-
ziden müdevver çöküntülerinin giderilmesi 
otofinansman yolu ile mümkün olamıyacağı; bu 
çöküntülerin, aynı zamanda kalkman Türki-
yemizin demiryollarına tahvil etmekte olduğu 

I muazzam nakliyatın tahakkukuna da mâni ola
cağı aşikârdır. 

Demiryol idaresinin imkânlan dışında bu
lunan ve malî portesi 5 milyar lirayı aşan de
miryol kalkmma programının Hükümete mal-

I edilerek, yabancı memleketlerin klâsik usul
lerle hemen tatbik mevkiine konulması lüzu
munu bir defa daha ehemmiyetle Muhterem 
Vekilin dikkatlerine arz ederim. 

Vekâlet Teşkilât Kanununun tadili, Liman 
İşletmeleri Kanunu ve ilgisi dolayısiyle 3460 
sayılı Kanunun tadili lâyihalarının bir an ön
ce Yüksek Meclise sevkmin teminini Muhte
rem Münakalât Vekilinden rica ederim. 

Münakalât Vekâleti bütçesinin hayırlı ol
masını diler, Yüksek Heyetinizi hürmetle selâm
larım. (Soldan, alkışlar.) 

REİS — Efendim, kifayet takriri var, oku-
I yoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Münakalât Vekâleti bütçesinin heyeti umu-

miyesi üzerindeki müzakereler kâfidir. Reye 
arzını rica ederim. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrakoğlu 

RElS — Kifayet aleyhinde Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlar; dikkat buyurursanız daha kifayet 
takriri gelmeden bendeniz söz istedim. Bunun 
sebebi malûmdur. Bütçenin başından beri şöy
le bir vaziyet cereyan etmektedir : Muhalefet 
mensuplarından bir sözcü ile iki de mebusa 

! söz verilmekte, arkasından iktidar partisi söz-
! cüsüne söz verilmekte, encümen konuşmakta 
| Vekil konuşmakta ve onun arkasından da dai-
| ma iktidar partisi sözünün tasvibi mânasına 
i gelmek üzere, iktidar partisi mebuslarının 

im 
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kifayeti müzakere takrirleri okunmakta ve 
reye konulmaktadır. Bu türlü bir müzakere 
tarzı, takdir edersiniz ki, işkencedir. Muhale
fetin ağzını bu suretle kapatıp ondan sonra 
vatandaşa dönüp işte biz bunu yaptık, şunu 
yaptık demek büyük bir marifet değildir. (Sağ
dan, alkışlar.) 

Vekilin burada söyledikleri, Yüksek Mura
kabe Heyetinin raporlarnıa tamamen zıttır, 
tamamen onun aksidir ve hilafı hakikattir. 

Ayrıca, Vekil, sorulan sorulara cevap ver
mekten kendisini müstağni saymıştır. Bu se
beplerle müzakereler kâfi değildir, tzin ve
rirseniz hiç olmazsa Vekilin hatalarını tashih 
edelim, bu hatalar devam ettirilmesin. 

REÎS ;— Vekil Bey sorulmuş olan suallere 
fasıllarda cevap vereceklerdir. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arz edi
yorum : Kabul ^edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

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

201 Maaşlar 2 102 702 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 722 925 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 62 476 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve* 
yardımlar 63 900 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 hci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

1959 
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maddesinin^ (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu ,maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 110 710 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

217 Ücretler ve tazminler 4 655 
REÎS — Kabul .edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 31 250 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro makrafları 70 600 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 70 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — 304 ncü fasıl üzerinde söz Fethi 
Ülkü. 

F E T H Î ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, PTT, 
bir memlekette insanların yekdiğerlerine fikir
lerini ifade etmesinde ve ticaret hayatının ge
lişmesinde büyük rol oynıyan bir unsurdur. 
PTT yi mümkün olduğu kadar mahrumiyet 
bölgelerine ve cemiyet hayatından uzakta kal
mış olan bölgelere tevcih etmemiz lâzımdır. Bir
çok mahrumiyet bölgelerimize misal olur diye 
kendi seçim bölgem olan Tunceli'nden misal 
arz etmek istyiorum. Tunceli sekiz kazası olan 
bir vilâyettir. Bu vilâyetin şüphesiz sekiz ka
zasında da PTT teşkilâtı vardır. Fakat bunlar 
öyle binalardadır ki, insan içerisine gircrtekten 
hakikaten endişe eder. Nitekim bir tarihte kar
şılaştığım bir PTT müfettişini bana, yedi sen^ 
evvel Mazgirt kazasındaki binaya çıktığım za
man emin olun yıkılır diye korktum dedi. Ben 
ona dedim ki o bina halen mevcuttur. Halk bu 
binaya halen girip çıkmaktadır, yenisini yap
mak imkânı halen mümkün olamamıştır, 
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Tunceli vilâyet merkezi teşekkül halinde bir 

vilâyettir. Bu yeni vilâyetlere yardım yapılması 
beklenirken Adliye odasında sığınmış olan Pasta 
İdaresi orada icrayi faaliyet etmektedir. Ve 
orada insan üstü bir faaliyetle çalışmaktadır. 
Posta mensuplarına rahat ve huzur maalesef 
verilmemiştir. Tam teşkilâtlı kaza olması tensib-
edilen iki nahiyemiz vardır. Burada Posta şu
besi açılmış maalesef telgraf verilmemiştir. Hat 
ve tel yok denmiştir. Posta İdaresine tel temin 
edecek yer gösterildiği halde bugüne kadar ya
pılmamıştır. O bölgelerden İstanbul'a muhtelif 
yerlere devamlı surette işçi ve memur sevk edil
mektedir. Para havalesi, mektup ve haber de
vamlı surette olmaktadır. Muhabere temini müm
kün olan yerlerde bilhassa bu hususların dik
kate alınmasını istirham ederim. Muhundu ve 
Çarsaneak gibi birçok kazalarımız şehirlerarası 
muhabereden maalesef mahrumdurlar. Halbuki 
o kazaların gerek ticari bakımdan ve gerekse 
iş itibariyle, daha ziyade dış vilâyetlerle temas 
halinde olmaları lâzımdır. Meselâ Çemişkezek 
ve Nazimiye kazaları bunlardan birisidir. 

Çemişkezek; menfa yeri, Kafdağının ardı 
mânasında lügati ara geçmiştir. Münakale ve te
lefon bakımından mahrumiyetten kurtarılma
larını isterim. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

F. 

305 

Lira 

307 

308 

300 

Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4SÖ8 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

52 500 

95 000 

242 100 

12 000 

5 000 
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403 Temsil masrafları . 4 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 790 000 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Denizcilik Okulu malûmu âlinizdir ki, bizim 
gemilerimizin sevk ve idaresini, üzerine almış 
olan kajp tanları yetiştiren bir müessesedir. Ve 
bu bakımdan üzerinde dikkatle durulacak bir 
müessesedir. Son zamanlarda vukubulan deniz 
kazaları dikkati, celbedecek, üzerinde ehemmi
yetle düşünülecek bir hâdise ve mesele halini 
almıştır. Mütemadiyen yeni vapur almak "için 
gayret sarf ediyor ve yeni vapur alıyoruz. Se
fere başlıyan vapurlardan her sene 2 - 3 tanesi 
batıyor. Bu neticeyi tesadüfe bağlamak, fazla 
seyrü sefer neticesine raptetmek mantığa uy
maz arkadaşlar. Vakıa fazla seyrüsefer, ka
zaları fazlalaştırır diye bir müdafaa taıvaı var
dır, fakat bunu kabul etmeye imkân yoktur'. 
Çünkü bizden yüzlerce fazla gemisi olan memle
ketlerle vaziyeti mukayese edersek aleyhimize 
îbir durum hâsıl olur. Bu bakımdan kaptan ye
tiştiren bu müessesenin üzerinde dikkatle eğil
mek lâzımdır. Bu mektep, itiraf etmek icabeder 
ki, istediğimiz süvari ve gemi adamlarım yetiş
tirebilecek birtakım hususi vasıfları haiz değil
dir. Binnetice ve bittecrübe görülüyor ki, bu 
müesseseye âzami ehemmiyeti vermek lâzımdır. 
Bir kaptan mektebinin ideniz vasıtaları olur, 
talebesinin herşeyden evvel denizle alâkası 
olur, denizcilik yapar. Denizin huyunu suyunu 
öğrenir. Bu mektebin elinde deniz vasıtası ola
rak ne vardır biliyor musunuz? Fındıklı'da mek
tebin önüne bağlanmış üç kayık... Bir iki motor. 
Ondan sonra da bunların ellerine, yüz milyon
larca liralık servet teşkil eden gemilerimizi tes
limi ediyoruz. Olmaz arkadaşlar. Bu bakımdan 
bu kaptan mektebini mümkün olduğu kadar 
İslah etmeye ve arzuladığımız Avrupa'daki eş
leri gibi. eleman yetiştiren bir müessese haline 
getirmeye mdeburuz. Eğer vekâlet bunu yapa
mıyorsa hiç olmazsa bu müesseseyi Maarif Ve
kâletine devretmelidir. 

REİS -— Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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417 Liman idareleri masrafları 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına veri
lecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler 
karşılığı • 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 14 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka masrafları 27 501 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 373 048 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol Juırsu 
umumi masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 6623; sayılı Kanunun 17 nci 
madaesi gereğince Türk Hava- • 
yolları Anonim Ortaklığına 3 692 427 

DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE
KÂLETİ VEKÎLÎ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Manisa) — özür dilerim; Nevzat Arman 
arkadaşımızın iki sualine cevap veremedim; Reis 
Beyin niüsamalıasına dayanarak şimdi arz ediyo
rum: 

Beyaz tren hakkında bir, iki cümle ile malû
mat arz edeyim. Beyaz tren hâlen garajdadır. 

.1959 C : 1 • 
Misafir Devlet Reislerinin teşriflerinde kendile
rine tahsis olunmaktadır. Tadili mümkün değil
dir. 

Heron uçakları 1955 yılında DC3 dediğimiz 
uçakların revizyonu sırasında alınmış ve beheri 
47 000 sterline mal olmuştur. Bu uçaklar Garbi -
Anadoluda çalıştırıldı. DC3 uçaklarının revizyon
dan çıkması ve yolcu kesafeti dolayısiyle o hat
larda çalıştırılmaktadır. Binaenaleyh 9 millî şir
ket arasında sigorta edilmiştir. Çoktan ömürleri
ni doldurmuşlardır. 

Umur motoru hakkında yine Reis Beyin müsa
mahasını rica ederek arz edeyim ki; Deniz Kuv
vetlerine taallûk ettiği için bu mevzuda verecek 
cevabım yoktur. 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ge
çen sene 245 bin lira zarar etmişti. Bu sene ise 
ettiği 3 milyon küsur liralık zararı ödemek üzere 
bütçeye tahsisat konmuş bulunuyor. Görülüyor 
ki, Havayolları her sene iki, üç misli zarar etmek 
suretiyle faaliyetine devam etmektedir. Halbuki 
bu müessesenin zarar etmemesi iein birtakım im
kânlar da mevcuttur. Çünkü yeni tayyareler alın
mıştır, Viscountlar gelmiştir, bunlar daha çok 
müşteri celbeder ve daha çok insan taşır. Bu mü
essese iktisadi teşekkül olmaktan çıkarılmış ve şir
ket »haline getirilmiş, ve bir İngiliz şirketiyle or
tak olmuştur. Bu suretle bu müessesenin geçen se
nelere nazaran daha çok kâr temin edecek bir ha
le getirilmesi yoluna gidilmişti. Artık kâr etme
si icabederdi. Halbuki mütemadiyen ziyan ediyo
rum. diyor ve Hükümet de bu Şirketin zararını 
boyuna ödemeye mecbur oluyor. (Sağdan, bravo 
sesleri) Bu şirketin bu şekilde faaliyetine bir son 
vermek lâzımdır. Ben tetkik ettim, hesabettim, 
taşıdığı yolcuya nazaran bu müessesenin memur 
adedi o kadar çokvki, bir yolcuya 90 personel 
isabet etmektedir. Elbette ki, böyle bir müessese
nin personel masraflarını taşıyabildiği bu yolcu
lar ödiyememekte ve kâr da edememektedir. 

Diğer taraftan bir yere gideceksiniz, sorarsı
nız yer yok derler, telefon edersiniz bulamazsınız. 
Sonra bir imkân hâsıl olur hareket saatinde tay
yareye binersiniz; bir de bakarsınız ki, birçok yer 
boş. Böyle bir müessese kâr temin edebilir mi? 
Böyle giderse Devlet daima bu borçları ödemek
te devam edecektir. (Sağdan, bravo sesleri, alkış-
lar) ' •- ^, . ^mû 
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DEVLET VEKİLİ VE MÜNAKALÂT VE

KÂLETİ VEKİLİ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU, (Manisa) — Muhterem Esat Mahmut Kar'a-
kurt yanılıyorlar. 1957 yılında Gider Vergisi ve 
akar yakıt fiyatlarının farkından hâsıl olan bu 
ziyan 1958 bütçelerine konmuştur. Onu karşıla
mak üzeredir. Yoksa yolcuların az * gitmesinden 
yahut kendilerinin söylediği gibi her uçak için 
43 kişi düşmesinden değildir. Bilâkis elimizde 
imkân yoktur. Personelin nispetine dair elimiz
deki ölçüler bu nevi Avrupai şirketlerin ölçüleri
nin altında olduğunu da arz etmek isterim. 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Bakanın lütfedip bir, iki hususu 
aydınlatmalarını rica edeceğim. 

Birincisi Viscount uçakları hangi şirkete si
gorta edilmiştir? Bunun prodüktörü kimdir? Ne
den dolayı bu prodüktpr tercih edilmiştir? 

İkincisi, yeniden bâzı uçakların mubayaa edi
leceğini gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Han
gi tipte uçaklar mubayaa edilecek ve bunların 
Doğu - Anadolu meydanlarına inmek imkânı var 
mı, yok mu? Bir de hususi olarak kiralanan uçak
lar var, bunlarda tatbik edilen tarife nedir, bun
ları rica ediyorum. 

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlarım, Nafıa bütçesi konuşulurken aynı ka
nun maddesinin başka bir faslı dolayısiyle söz 
aldım, o zamanki yardım yatırım içinmiş, bu de-
faki tahsisat zararın kapanması içinmiş. Bunun 
için söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Demin Sayın Bakan rasyonel çalışmadan 
bahsettj, biz de bundan ne anladığımızı söyliye-
lim. Rasyonel çalışma : Az masrafla çok iş yap
maktır. Az masrafla çok iş yapmak için, tabiî 
söyledikleri gibi muayyen tedbirler, tertipler 
alınması zaruridir. 

Geçen defa yine söyledim, uçak sayılarında 
artış yok. Heron uçakları alındı, niçin vazife 
dışı çıkarıldı? Encümende de izah etmediler. 
Bunlar niçin kısa müddet çalıştıktan sonra kad
ro dışı çıkarıldı. Bunu da izah ederler her halde. 
Bugün halen 25 uçak seferdedir. Ben encümen
de sordum, evvelce personel sayısı 600 idi, bu
gün 2 300 olduğunu öğrenmiş bulunuyorum, de
dim ve hakiki miktarını istedim. Hayır 1 300 
dür, dedi, Evvelce Devlet Havayollarının bir 
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i Umum Müdürü vardı, şimdi bir Umum Müdür 

Muavini eklendi. 
Yeşilköy Hava Alanına bir .tamir atelyesi 

kuruldu. Bunun için de ingiltere'ye eleman gön-
I derildi. ingiltere'ye gidip dönen gençlerden ço

ğu atelyede çalışmadılar. Bunlardan daha evvel 
bir tazminat alınması icabederken böyle bir şey 
de alınmadı. Bunun sebeplerini izah etmediler... 

j MÜNAKALÂT VEKÂLETİ VEKİLİ MU
ZAFFER KURBANOĞLU (Manisa) — Söyle-

' dim. 
RIZA TEKELİ (Devamla) — Bu fasıldan bu 

anonim şirketin, zararları kapanmak isteniyor. 
Bu, yapılamaz arkadaşlar. 

Allah esirgesinj bir uçaklar ömürlerini dol
durdular, her ne kadar bu uçaklar revizyondan 
geçti ise de, makina mühendisliği ilminde (Ko-

• roziyon) denen bir hal vardır. Materiyalm ihti
yarlamasına (Koroziyon) denir. Bir gün, hiç 
beklenmiyen bir anda, kanadın kopması görüle
bilir. Yani bu DC 3 uçaklarının da ömürleri dol
muştur. Bunların motorları ve saireleri yenilen
miş olmasına rağmen gövdeyi teşkil eden made
nî kısımların parçalanması bu hâdise dolayısiyle 
her zaman için mümkündür. Allah esirgesin iler
de bir kaza olursa bu şirket tazminat vermek su
retiyle daha çok zararlara uğrar. 

RElS — Zamanınız bitmiştir. 
Arkadaşlar, bir noktayı tavzih edeyim. Mü

zakere mevzuu 6623 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi gereğince Havayolları Türk Anonim Or
taklığına verilecek para hakkındadır. Vekil Bey 
ve diğer arkadaşlarımızın hassaten bu zarar üze
rinde konuşmalarını rica ederim. 

Vekil Bey, buyurun. 
DEVLET VEKlLl VE MÜNAKALÂT VE

KÂLETİ VEKİLİ MUZAFFER KURBANOĞ-
LU (Manisa) — Ben tekrar muhterem Reis Be
yin müsamahasına iltica* ediyorum. Çünkü, de
min söz aldığım zaman bu üç milyon küsur bin 
liralık zararın mahiyetini kati ve sarih olarak 
ifade ettim. Ancak, bundan sonra konuşan bâzı 
arkadaşlarımızda bir iki tereddüt vardır. Bu te
reddütleri izale etmek için söz aldım. 

En son konuşan Rıza Tekeli arkadaşımız 
(DC 3) tayyareleri de her vasıta ,gibi mahdut 
Ömrü olan bir vasıtadır dediler. Doğrudur. Söz
lerimle Ferid Melen arkadaşıma da cevap ver
miş olacağım. 

o 
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Maliye, Koordinasyon ve Hariciye Vekalet

leriyle müşterek iki motorlu ve Münakalât Ve
kâletinde memleketimizin iç, muhtemelen dış 
hatlarında kullanılacak tayyarelerin bugünkü 
terakkiyat muvacehesinde teknik vasıfları ne 
olmalıdır diye tesbit edilen esaslara göre sipa
rişe geçilmiş bulunmaktadır. Beş tanesini kredi 
ile Amerika'dan, iki tanesini de kendi kaynakla
rımızdan temin etmek imkânları peşinde konu
şuyoruz. Sonra Rıza Tekeli arkadaşımız Ameri
ka'ya ve ingiltere'ye gönderilen atelye persone
linin geri dönmediklerini söylüyorlar. Böyle bir 
şey varit değildir, istanbul atelyesi gayet iyi ça
lışmaktadır. Hattâ yabancı tayyarelere bile hiz
met edecek kapasitededir. Büyük olduğunu id
dia etmiyorum. Yalnız ihtiyaca cevap vermekte 
bir kısmı para da kazanmaktadırlar. 

Vaykant uçakları ile alâkalı olmak üzere 
Ferid Melen'öı sorduklarına cevap vereyim. 
(Vinkers) dediğimiz bu firma 3 milyon 920>bin 
lira ile hissedardır. Bu uçakların sigortası ihale 
suretiyle yapılmıştır. Kendilerinin ifade ettiği 
gibi prodüktürü yoktur. 9.millî sigorta şirketi
ne yaptırılmış bulunmaktadır. Arz ederim. 

i 

RElS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim, .bir 

temennide bulunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. O temennim de şudur; Şarki - Anadolu böl
gesinin, iklimi itibariyle kışları sert ve yüksek ra
kımlı olması dolayısiyle fazla yağan kar yüzünden 
vilâyet merkezleri ile kazalar arasında, bilhassa 
kış günlerinde posta nakliyatı yapılamamakta 
ve yaya olarak insan sırtında taşınmaktadır. 
Acaba şirketçe, kışı fazla olan Şark vilâyetlerin
den Tunceli, Hakkâri, Van ve Ağrı gibi vilâyet 
merkezleriyle kazaları arasında bir helikopter 
seferinin ihdası, düşünülüyor mu? Şirket bu 'işte 
bir fayda mülâhaza ediyorsa helikopter işletme
sinin bir an evvel kurulması bizi memnun eder. 
Hürmetlerimle (Soldan, alkışlar) 

RElS — 601 nci faslı reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

701 

Lira 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

F. 

711 

Lira 

712 

731 

751 

752 

755 

Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
istimlâk ve satmalmâ masraf
ları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamir atelyesi için satınalına-
cak makina alet ve malzemeler 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri için satmalma-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu için 
satmalmacak motorlu deniz 
vasıtası 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 000 

50 000 

50 000 

130 000 

REİS — Efendim; şimdi haber aldığımıza 
göre Sayın Başvekilimiz bugün saat 18,05 te 
salimen Yeşilköy hava alanına vâsıl olmuştur. 
Ittılaınıza arz ederim. (Alkışlar) 

RE IS — Münakalât Vekâleti bütçesinin he
yeti umumiyesi ile görüşülen Hava Meydanları 
bütçesinin birinci maddesini okuyoruz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13 789 056 
lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 17 360 000 
lira tahsisat verilmiştir. 
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206 

207 

209 

210 

221 

301 

3Ö2 

303 

304 

Maaşlar 523 852 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 6 442 575 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 184 026 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle ' 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah, ücretleri 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 19 250 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Katbul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı \ 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 389 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 1 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 4 300 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul"edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 59 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 965 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
REİS —.Kaimi, edenler...'Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

Lira 

ve masrafları 148 000 
REİS — Kabuı edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 152 000 
' REİS — Kabul edenler.. Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
306 Giyecekler 475 000 

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

307 Harcırahlar 405 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 6 000 
REİS — Kabul edenler... Et-, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masraf lan 467 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masraflaA 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 - Geriverilecek paralar 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme, ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Sıhhi malzemeler 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 70 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 8 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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453 

476 

501 

502 

505 

701 

731 

741 

751 

Meydan hizmetleri 
REİS — Kabul edenler... El-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
REİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1939 - 1957 yılları borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler, pist tami
ratı ve küçük yapılar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâk ve satmalma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydanlar için satınahnacak 
makina, vasıta ve yedek parça
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 550 000 

23 000 

210 000 

22 500 

30 000 

68 500 

200 000 

150 000 

2 200 000 

60 000 

2 100 000 

Lira 

4 300 000 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekomünikasyon cihazları S 700 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler. . Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri

nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

^ÎADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1959 bütço yılında 
elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 31 149 056 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
P. Lira 

1 İşletme varidatı 10 622 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazine yardımı 15 846 928 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıllardan devreden nakit 4 680 128 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul 'edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyle

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

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları,İş
letmesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat ' mahiyetteki hizmetliler için 
İcra Vekilleri Heyeti ka ran ile kadro alınabi
lecek tertipler, bağlı (E) işaretli eetvelde gös
terilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyi
hası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları îş-
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i etmesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki j 
kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı kadro- | 
lardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı Devlet Ha
va Meydanları İş etmesi Umum Müdürlüğü 
bütçesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bu
lunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılların
dan bu fasıllara, Maliye Vekâletince aktarıla
cak tahsisattan ödenir. 

1939 - 1957 Devlet Havayolları ve Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü bütçe j 
yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka- I 
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımı
na uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesinde 
bulunan borçlar, 1959 bütçesinin ilgili hizmet 
tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım fasılları ile 
yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar | 
borçları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak I 
tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 6. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya j 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. j 

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

Lâyiha açık oylarınıza arz edilmiştir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri 1959 yılı Bütçe 

Kanununa (412) rey verilmiştir. (314) kabul, 
(96) ret. (2) müstenkiftir. Lâyiha kanunlaş
mıştır. 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanununa (381) rey verilmiştir. (285) kabul, 
(92) ret, (4) müstenkiftir. Lâyiha kanunlaş
mıştır. I 

. 1959 0 : 1 
P — Çalışma Vekâleti bütçesi 

REİS — Efendim, Çalışma Vekâleti bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. Söz alan arka-
d aş lan sırasiyle okuyoruz : 

Suphi Baykam, 
Burhanettin Onat, 
İsmail İnan, 
Hulusi Timur, 
Mustafa Saraç, 
Suat Başoi, 
Necati Diken, 
Recep Kırım, 
Hüsrev Polat, • 
Ali Harputlu, 
Behram Öeal, 
Rüştü Güneri, 
Fazıl Yalçın, 
Cemal Zühtü Aysan, 
Âlim Sipahi, 
Hasan Tez, 
Osman Bölükbaşı, 
Osman Canatan, 

.Hayrı Çopuroğlu, 
Ali Menteşoğlu, 
Hasan Erdoğan, 
M. Kemal Küçıiktepepmar, 
Rıza Tekeli, 
Selim Soley. 

C. 11. P. Meclis Grupu adına İsmail İnan ; 
buyjırım. 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 
İNAN (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım.; her 
sene vekâlet bütçesi üzerinde cereyan, eden mü
zakereler dolayısiyle birçok temenniler yapılır, 
hattâ mutabakata dahi varıldığı vâki olduğu 
halde bu temennilerin tahakkuk etmemesi gibi 
bir manzaYa ile karşılaşılır. 

Vekâlet evvelâ mevcut bütçe ve kadro imkân
ları ile uhdesine taallûk eden fevkalâde mühim 
ve memlckctşümuî hizmetleri ifa edecek durum
da değildir. Ve bu bakımdan memleketimizin iş 
ve işçi hayatında matlubolan, ilerlemelerin maa
lesef gerilemeye müncer olduğunu söylemek mü
balâğa sayılmaz. 

Arkadaşlar, işçi vatandaş bugün kaderi ile 
başbaşa bırakılmış sefaletle pençeleşmektedir. 
Yapılan geniş vaadlerin tutulmaması işçinin, his
siyat ve ümitleri iktidarın ilgisizliği yüzünden 
hüsrana uğratmıştır. 8 - 10 senelik emektar işçi-
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nin hâlâ 4, 5, 6 lira yevmiye ile hayatını telef 
etmesi sosyal adaletle telif edilemez. 

Kesin olarak ifade edelim ki 15 liradan ek
sik olan günlük ücretler ancak sefalet ücreti 
olabilir, 

Henüz çalışan vatandaşı istismarın birinci 
merhalesinden koruyacak derlitoplu bir asgari 
ücretin tesbit edilmemiş olması elem vericidir. 
Asgari ücret bir tarafı ile sosyal diğer tarafı ile 
iktisadi olan bir meseledir. Zamanında seyya-
liyeti sağlanmazsa büyük adaletsiziiklere sebeb-
olur. 

Vekâlet en mühim vazifelerinden biri olan 
memleketin iş gücüne göre arz ve talep kaidele
rini tesbit edememiştir. îş ve îşçi Bulma Kuru
mu,.bu mühim hizmeti ifa etmesi şöyle dursun 
ilerisi için hayatiyeti büyük tehlikeler arz et
mektedir. Bu teşkilâtı yalnız kendini idare et
mekten çıkarıp fonksiyonunu icra edecek hale 
getirmek lâzımdır. 

Her sahada olduğu gibi iktidar sosyal alan
da da benzerlerine uymıyan bir tatbikat yolu 
tutmuştur. Garp memleketlerine çok pahalıya 
malolan tecrübelerden faydalanma yolunda ba
siret gösterememiştir. 

Bu memleketlerde sendikaların fevkalâde mü
him sosyal fonksiyon icra etmelerinin millî za
ruret ve anlayış haline gelmiş olması yanında, 
bizde bu teşekkülleri partizan birer hoparlör ha
line getirme gayreti bütün şiddetiyle mevcuttur. 

Sadece zevahiri kurtarmak için mevcudiyet
lerinin muhafazasına tahsis olunan lûtfun dahi 
zaman zaman politik hiddetlerle kaldırılarak en 
ağır ithamlara mâruz bırakılmaları hattâ kapa
tılmaları iktidarın bu millî teşekküllere karşı 
gayrisamimî maksadını açıkça ifade eder. 

Sosyal siyasetin iktisat siyaseti için bir di
siplin teşkil ettiğini bilmek ve onun ehemmiyeti
ne kaani olmak icabeder. Grev hakkına sahip 
hür sendikalar olmadıkça ne sosyal ve ne de ik
tisadi nizam kurulamaz, 

Sendikalarımızın bütün faaliyetleri polisin ve 
vekâlet müfettişlerinin baskılarına mâruzdur. 
Hattâ o derece ki sendikanızın veya kooperatifi
nizin idarecilerini uzaklaştırmadıkça Hüküme
tin yardımından mahrum kalınacak tehdidine 
kadar tecavüz ileriye götürülmektedir. Sendika
ları en mühim haklarından mahrum edip basit 
birtakım şeylerle yardımda bulunuyor gibi gö-
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rünmek aslında onları muti birer parti teşkilâtı 
haline getirmeye matuf bir maksadı teşkil eder. 

Kitlevi varlığından başka kuvveti olmıyan 
işçinin küçük üniteler halinde istikrarsız ve za
yıf bir şekilde birleşmesi bu arada sendika ade
dinin kapanması işçi ve sendika hayatı için de
ğil fakat iktidarın arzuladığı şekilde bir inkişaf 
olduğu şüphesizdir. 

Filhakika sendikalarda sendikacılık yönün
den meydana gelen fiilî gerilemeye mukabil fik
rî ve mânevi bir inkişaf vardır. Bunun da asıl 
sebebi iktidarın yıllardan beri hürriyetleri yok 
etme yolundaki amansız faaliyetinin neticesi 
nasıl aksine milletin sağduyusunu tahrik etmiş 
ve muhalefet saflarında demokrasi ve hürriyet 
cephesini takviyelemiş ise sendikaların da ulaş
tıkları inkişaf bu haksız tasarruf ve baskıya 
karşı duydukları infialin ve hürriyetseverlikle-
rinin bir neticesi olarak kabul edilmek iktiza 
eder. 

Grevsiz sendika hattâ demokrasi olamaz "di
yen iktidarın bugün 180 derece dönüşü göste-. 
ren haline acımamak kabil değildir. Sendikala
rın inkişaf etmediğini ileri sürerek grevin veri-
lemiyeceğini savunan iktidar, zihniyetindeki va
silik merakını hayrete şayan bir bütünlükte mu
hafaza ettiğini ortaya koymaktadır. Fakat her 
bakımdan olgunluğunu ispat eden Türk işçisi 
bu hak ve hürriyet mücadelesinde de milletle 
birlikte muzaffer olacağından şüphe etmiyoruz. 

Şimdi soruyoruz : Asıl maksadı bir sürü ke
limeler arasında saklamadan açık bir ifade ile 
evet programımızda mevcut grev ve lokavt hür
riyetini tesbit ve teslim eden tasarıyı şu zaman 
zarfında Meclise getireceğiz diyebilecekler mi
dir? Bu açıklığı ihtiva etmiyecek beyanlar, al
datıcı vasfı hakkında hiç kimsenin fikrinde bir 
değişiklik yapamıyacaktır. 

iktidar bir taraftan Türk - îş'in hür dünya 
teşkilâtına girmesine izin vermemek diğer ta
raftan bütün masrafları Amerikalılarca karşı
lanan 6 sendikacıyı Amerikaya'ya göndermemek 
ve en nihayet milletlerarası konseyin teşkil et
tiği komiteye işçi temsilcisi göndermemekle hür
riyetten ne feci şekilde korktuğunu açıklamak
tadır. Kendilerine hemen haber verelim her de
virde hürriyeti sevenler değil ondan korkup ka 
çanlar zarar görmüştür. 

1035 — 



İ : 46 26.2. 
İşçi Sigortaları Kuramunun vaziyeti : ı 
Vekâlet her sıkıştığı anda bu müessesenin gör i 

düğü hizmetlerin arkasında siperlenmekte ve ik- i 
tidarın işçiye büyük hizmetler ifa ettiğini izaha 
çalışmaktadır Derhal ilâve edelim ki, Kurumun 
gelirleri tamamen işçinin ve iş verenin verdiği j 
primlerden teraküm etmektedir: 

Devletin bunda en küçük bir iştiraki ve yar
dımı yok, bilâkis büyük menfaati vardır. Arz 
edelim. 

1. Kurumun yukardan gelme emirlerle mil
yonları elinden alınmakta ve bâzı belediyeler he
sabına kredi gibi tahsis edilmektedir. Bilâhara bu 
paralar belediyelerin halka satamadıkları imar 
plânları meşkûk mezarlık halindeki arsalarla kar-
şılanmaktadır. ki, tamamen kanunsuz bir yoldur. 

2. Etibank Kuruma borçlu olduğu primleri 
ödemeden vadesiz nasıl alıkoyduğu meselesi dü
şündürücüdür. 

3. Bir Devlet müessesesi olan îş ve İşçi Bul
ma Kurumuna sigortadan yüz bin liranın veril
mesi keyfiyeti bu teşkilâtın çiftlik gibi nasıl ida
re edildiğini ispat ec&n misallerden sadece biri
dir. 

4. Çalışma Vekâleti Kurumun her gün iki 
üç arabasını kullanır, memurlarına burada ek va
zife verir. Kurum memurlarını vekâlet işlerinde 
çalıştırır. Ve nihayet kırtasiyesine kadar bu teş- • 
kilâta yük olursa, neticeden endişe duymamak 
kabil olmaz. j 

5. Vekâletin Kurumun işgal ettiği binasına 
ödediği kira yüz binlerce liralık moblenin su ve 
elektrik masraflarının karşılığı dahi olmaz. Bu 
suretle Çalışma Vekâleti cılız bütçe ile nasıl ida-
mei hayat ettiği de anlaşılmış oluyor. 

6. Her sene Kurumdan ödenen milyona ya-
v kın sosyal yardımların 1957 - 1958 de kimlere ve 

ne miktarda dağıtıldığını öğrenmek isteriz. 
7. Kurum her sene on binlerce sigortalıyı te

davi etmekle Devleti büyük külfetten kurtarmak
tadır. Hükümetin buna mukabil Kuruma müte
şekkir olması ve primlere iştirak etmesi lâzımge-
lirken takibettiği bu yol üzücüdür. Burada (Göl
ge etme başka ihsan istemez) misalini kullanmak
ta ne kadar haklıyız. 

8. Kurumun bankalarda milyonlara baliğ 
mevduatından ihtiyacı halinde % 10 unu dahi çe
kemediği hâdisesi elem vericidir. (Ziraat Banka
sı 22 milyon 200 bin) (Esnaf ve ahali bankası) j 

1959 C : İ 
REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
İSMİAL İNAN (Devamla) —- Muhterem ar

kadaşlar, Halk Partisi iktidarı zamanında çıkarı
lan İhtiyarlık Sigortası Kanununda işçinin mes
ken sahibi olması için derpiş edilen geniş hüküm
ler uzun yıllar bugünkü iktidar tarafından tah
lif edilmiş ve işçi gereği şekilde istifadelendiril-
memiştir. Her işte olduğu gibi bu sahada da tat
bikatını kanuna uyduranııyan vekâlet kanunu ta
dil etmek suretiyle usulsüz tutumuna uydurmaya 
muvaffak olmuştur. 

Şu ciheti birlikte tetkik ve kabul etmeye mec
buruz. Bu kurumun şayet gelişen bâzı imkânla
rı oluyorsa bunun iktidarın israf politikasına he*. 
ba edilmesi yerine fakrü zaruret ve meskensizlik 
içinde kıvranan işçinin sosyal hizmetine tahsis 
edilmesi kanunun emri, insaf ve vicdanın icabı
dır. 

REÎS — Müddetiniz tamamdır, efendim. 
Suphi Baykam, buyurun. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Söz sıramı İs

mail Beye, veriyorum. 
REİS — Buyurun, İsmail İnan. 
İSMAİL İNAN (Devamla) — İşçiye en bü

yük bir yardım yapılacağı zaman türlü hesap ve 
mahsurlarla meydana çıkanların bu ölçüsüz israf
larında samimiyet aranmaz. Kurum hastanelerin 
de bir doktorun günde 20 - 30 hastaya bakmak 
gibi bir ihmali bu alâkasızlığın delili olarak gös
terebiliriz. Milyonları elinde tutan bu sosyal teş
kilât henüz derli toplu hastanelere dahi sahip kı-
lınmamaktadır. 

Hulâsa olarak ifade edelim ki : Yukarda bah
settiğimiz hususların mühim bir kısmı kanunsuz 
muamele ve tasarruftan ibarettir. Şu veya bu şe
kilde gelen emirlere karşı kurum idarecilerinin, 
kanuni müklelefiyetlerini düşünmeden girişecek
leri yanlış tatbikatın mesuliyetinden kendilerini 
kurtaramıyacaklarını halisane bir tavsiye olarak 
buradan ilân etmek isterim. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

BUEHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, 

İş ve işçi mevzuunda çok söyliyeceklerim 
vardı. Kanuşma müddeti 3 dakikaya indi, de
dikleri zaman vazgeçmiş, konuşmıyaeaktım. Fa
kat Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan İs
mail Bey arkadaşımızı dinledikten sonra hiç ol
mazsa çıkıp tbir iki kelime söylemekten kendimi 
menedemedim. 
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Arkadaşlar, neticesi kütlelerin reyine daya

nan mevzular gelince nedense dayanamıyoruz. 
Çıktı arkadaşımız buraya, hürriyetlerden bah
setti, lokavttan, grevlerden bahsetti. 

Ben soruyorum, 1950 den evvel maden yok 
muydu, fabrika, işçi yok muydu, hu memleket
te? îşin acısı, Halk Partisi devrine ait Meclis za
bıtlarını okursanız, grev denildiği zaman, Halk 
Partisi sıralarından nasıl sesler yükseldiğini gö
rürsünüz. Arkadaşımız 'bir kere tetkik etsinler. 
îtiraf ederim, onların yapmadıklarım biz yapa
cağız demek istemiyorum, dikkat edin, Halk 
Partisinin'bu mevzudaki durumunu çok beğeni
yordum, Demokrat Parti programına girmiş. 
Bütün Antalya halkını işhadederim, 1950 se
çimlerine takaddüm eden «aylarda, ve hattâ se
nelerde Demokrat Parti programı mevzuu D ahsol-
duğu zaman,- bu programımızın içinde grev hak
kı gibi Ta âzı sakat meselelerin girmesi progra
mımız için 'bir zarf unsurudur, demişimdir. 

Ne imiş ? Grev hakkı insan haklarından imiş. 
Ondan sonra (hürriyet icabı imiş. Hürriyet, de
mokrasi... Arkadaşlar, her boyaya boyadık. İs
tirham ederim; vatan cephesi imiş, güç birliği 
imiş, Gösteri yürüyüşü Kanunu imiş... Başımız
daki sıkıntılar yetişmiyormuş gib\ bir de grev 
derdini mi çıkartalım başımıza? (Sağdan, alkış
lar) 

Grev varmış, lokavt varmış, lokavt onu kar-
şılarmış... Komedi oynamaya ne lüzum var öyle 
ise... Halk Partisi dün tatbik etmediği grev hak
kını, bir gün iktidara gelirse dünyanın bu şart
ları içinde her vatanperver topluluk gibi yine 
tatfbik etmiyecektir ve dünyanın bugünkü şart
ları içinde arkadaşlarım bu müesseseyi ağzına 
almayı dahi göze almıyaca'ktır. Vaktimiz çok 
kısa arkadaşlar, bir dakikada bitireceğim. İşçi 
sınıfımız bu memleketin en fedakâr, vefakâr ve 
jen sevgili çocuklarıdır. Bugün iskandinav işçisi 
dünyanın en iyi şartları içinde yaşıyan işçisidir, 
derler. Biz de işçimizi en müreffeh bir şekildev 
yaşıyacak seviyeye getirelim, onların gündelik
lerini artıralım, hastaneler açalım, haftalığını, 
gündeliğini - artıralım, ücretli senelik tatil hak
kı verelim ve hepsine birer kanarya kafesi gibi 
güzel meskenler yapalım. Fakat grev hakkı, as
la, arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mustafa Saraç, buyurun. (îki taraf
lı alkışlar) 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; 'Çalışma Bakanlığı 
4841 sayılı Kanunla 28 .1.1946 yılında kurul
muştur. Çalışma hayatını düzenlemek,Çalışan
ların yaşama seviyelerini yükseltmek, çalışanlar 
ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin mem
leket yararına ahenklendirilmesini temin eyle
mek başlıca vazifelerindendir. 

îş hayatının tanzimi ve işçinin hayat seviye
sinin yükseltilmesi 'hususundaki gayretleri tak
dirle karşılarım. Bugün Çalışma Bakanlığının 
temel hizmetlerini hiçbir şikâyete mahal bırak
maksızın kemali ile yürüttüğünü söylemekte 
mazuruz. Son derece haklı tenkidlere mahal 
veren bâzı tatbikat ve anlayış tezahürlerini tes-
bit etmek doğru olur. 

Grev iktidarın başlıca iddiaları arasında idi. 
Yurdun büyük menfaatleri ve iş hayatımızın 
özellikleri iktisadi, sosyal imkân ve icaplarımı-, 
zm bu müessesenin yaratılmasına mâni olduğu 
kanaati hâkim ise, meseleyi samimiyetle ortaya 
koymanın ve. bu konu üzerinde ilmî ve siyasi 
müzakere açılmasının isabetine işaret etmek is
terim. Kollektif iş mukavelesi hususundaki gö
rüşüm de budur. Gerçi Hükümetin kanun lâyi
hası hazırliğı yaptığı ifade olunmakta ise de, bu
nun süratle Büyük Meclise getirileceğini zannet
mem. Samet Ağaoğlu 25.1.1950 de «Demokrat 
Parti fert hürriyetini cemiyetin temel prensip
leri saydığına göre, elbette serbest sendika sis
temi taraftarıdır. Ve memleketin idaresi kendi
sine verildiği zaman bu tarz sendika teşekkülü
nün,, icaplarını tamamen tatbik edecektir. Bu 
icaplar nelerdir? Bunların-başında grev hakkı 
vardır» buyurmuşlardı. 

Aradan kısa sayılamıyacak müddet geçmiş 
olmasına ve memleket idaresinin de Demokrat 
Partiye verilmiş bulunmasına rağmen grevin 
tanınmamasını haklı gösterecek ve taahhüde 
ademiriayeti izah edecek sebeplerin izahını Ve
kilden beklerim. Gayrisamimî politika anlayışı 
ile iş hayatının gereği gîbi tanzim olunamıya-. 
cağı aşikârdır. 

Çalışma hayatı, siyasi müdahalelerle bozul
maktadır. İktidara mensubolmıyanlara türlü 
haksızlıklar teşvik görmektedir. Sanayi Vekâle
tinin Devlet İktisadi Teşekküllerinde çalışanla
rın faal politika ile meşgul olmamalarına dair 
olan tamimi kaldırılmıştır. Bundan yalnız mu
ayyen partiye mensubolanlar faydalanıyorlar. 
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İktidar değişikliği halinde Vekâletin, partisi 
azalarına haksız muamelelerde bulunulmıyaca-
ğma dair kanaati mevcut ise hu emniyeti tev-
lideden Ibır siyasi hareketin mevcudolması icab-
eder. Nitekim vardır. Adı tik Hedefler Be-
yannamesidir. 

TİElS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; bütün meseleleri arz etmeme 
imkân yoktur. Asgari ücret konusunu arz ede
yim; Zonguİdak'da asgari ücreti tesbit eden 
komisyon; 4 lira 50 kuruş asgari ücret alan iş
çilerimizin ücretlerinin 700 kuruşa çıkarılması
na karar verdi. Bunların adedi 25 bin kadardır. 
Karar safhasında karara müspet rey verildiği 
halde Sanayi Vekili- Samet Ağaoğlu'nun emri 
ile itiraz edildi ve bu itirazı tetkik etmek üze
re Çalışma Vekâletine gönderildi, Çalışma Ve
kilinin emri ile de bu kararın değiştirildiği an
laşılmıştır. Çünkü dört azadan ikisi Çalışma Ve
kâletinin emrinde olursa, itiraz komisyonunda 
işçi asgari ücret yevmiyelerinin tesbitine im
kân olmadığı gibi işçinin' hakkı hayatını tanı
mak da mümkün olmaz. Son hazırlanan imkân
lardan da istifade edilerek sadece işçiye 450 
kuruş üzerinden yevmiye tesbitine karar veril
miştir. tşçi, hayatının intizamını temin edemiye-
eek bir seviyede bırakılmıştır. Sayın Başveki
lin nutuklarından birinde söyledikleri gibi nis-
yan ile malûl olan hafızai beşerden yapılan va-
itleri silmek için de seçim zamanı propaganda 
yapmıştır. (Sağdan; alkışlar) 

RElS — Suat JBaşol. 
, SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım; söz aldığımın dahi farkında de
ğilim. (Gülüşmeler) Burada şunları arz etmek 
isterim. Evvelâ ismail tnan arkadaşımız... 

. REtS — Müsaade buyurun, Suat Bey. Söz 
aldığımın dahi farkında değilim, dediniz. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Unutmuşum. 
REÎS — Halbuki Çalışma Vekâletinin büt

çesine başlamadan evvel söz alanların isimleri
ni okudum, zatıâliniz de karşıda bulunuyordu
nuz, duydunuz. Yine de farkında olmadınız mı, 
efendim? (Sağdan; gülüşmeler) 

Devam buyurun. 
SUAT BAŞOL (Devamla) -— Muhterem ar

kadaşlar; îsmail înan arkadaşımızın sözlerini 
hayretle dinledim. Bugün, iktisadi, içtimai ve 
sosyal bünyemizin içerisinde mühim rol oynı-

yan Türk işçisi, sureti katiyede, ifade ettikleri 
gibi bir durumda değildir. Zonguldak'ta ve Tür
kiye'nin muhtelif iktisadi Devlet Teşekküllerin
de ve hattâ hususi sektörde çalışan vatanper
ver, milliyetçi Türk işçisinin düne nazaran du
rumunu şu ifade ile burada konuşursam, bunun 
bir hakikat olduğunu kendileri de teslim ede
ceklerdir, 

Türk işçisi bugün dikenlikten çiçekliğe gel
miş durumdadır. (Soldan; bravo, sesleri) (Sağ
dan; gülüşmeler) Zonguldak'ta asgari yevmi
yenin tesbitinde ve o tespit keyfiyetine gerek 
Sanayi Vekâletinin gerekse mesaisini takdirle 
karşıladığımız Çalışma Vekâletinin büyük him
met ve gayretlerini takdirle karşıladığımı arz 
ve huzurunuzda şükranla yadetmek isterim. 

Asgari yevmiyenin 7, lira, buna sosyaı yar
dımlar karşılığı olan 4 lira eklendiği zaman 
husule gelen meblâğ, henüz köyden havzaya^ 
gelmiş insanlara bu muhterem iktidarın ve Hü
kümetin muhabbetinin en büyük misalini ve 
delilini teşkil etmektedir. Birkaç gün sonra, 
Martın 7 sinde veya 8 inde, Mart ayı içinde, 
yeraltındaki millî servetimizi yerüstüne çıkar» 
mak gibi kutsi bir vazife görmekte bulunan 
kahraman, fedakâr ve ferâgatkâr işçi kardeş
lerimize yapılan zamlar tutarının 90 ilâ lOo mil
yon olduğunu burada ifade edersem bunda ne 
derin bir muhabbetin bulunduğunu ancak ifa
de etmiş olurum. (Sağdan; gürültüler) 

REÎS — Hasan Tez size birinci ihtan veri
yorum. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; Türk işçisinin 'hizmetlerinde iktidar 
olarak, milletvekili olarak sadece prensipleri
miz şudur: Türk işçisinin siyasi kanaat ve iç
tihadı ne olursa olsun bu memleketin çocuğu 
olarak ona hizmet etmeyi D. P. namus borcu 
telâkki etmektedir. (Soldan; alkışlar) 

Daha dün aramızda bulunan şimdi muhale
fet saflarına ve güç birliğine intikal etm'ş bu
lunan, Başbakana taparcasına sevdalı bulunan 
Mustafa Saraç Zonguldak işletmelerinde siya
setin cari bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu, 
sureti katiyede yanlıştır. Sureti katiyede Zon
guİdak'da bu nevi hâdiseler kökünden yok edil
miştir. Mühendisi, işçisi, memuru siyasi kanaat 
ve içtihatlariyle başbaşa bırakılmakta ve mem-' 
leket çocukları olarak kucaklanmaktadır.. (Sol
dan; alkışlar) 
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BEtS — Demokrat Parti Grupu adına Nec

det Azak. 
D. E. MECLİS 'GRUPU ADINA NECDET 

AZAK (Bursa) — Bütçesi tetkik edilmekte olan 
Çalışma Vekâletinin faaliyetleri hakkındaki gö
rüşlerimizi muayyen noktalar etrafında toplamak 
suretiyle arz ve izah etmek isterim. 

1. Kadrosunun ve imkânlarının mahrumiye
tine rağmen bu Vekâlet kendisine mevdu hizmet
leri büyük bir dikkat ve itina ile yürütmekte de
vam etmektedir. Tatbikatın ortaya koyduğu bin
lerce hâdiseler arasında bâzı hususların şu veya 
bu şekildeki görüşlere uygun düşmemesi veya bâ
zı mevzuların diğer bir kısım mevzulara tercihan 
ele alınıp daha evvel kanun yoliyle tanzim edil
miş olmaları bu Vekâletin hizmet ifası konusun
daki muvaffakiyetlerini gölgeliyemez. Faaliyet
leri çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münase
betlerin memleket yararına ahenkleştirilmesi 
prensibiyle bağlı bulunan Çalışma Vekâleti, ça
lışan kitlenin refah ve saadetini sağlamaya ve 
onun haklarını himaye altında bulundurmaya 
matuf tedbirleri, bunların müessiriyetini sağlıya-
cak imkânları da hazırlamak suretiyle, kanun ve 
nizam sahamıza intikal ettirmekte devam edecek
tir. 

2. Yaşama ve çalışma şartlarının iyileştiril
mesi, işsizliğin ve az çalışmanın önlenmesi, istih
salin ve istihsal veriminin artırılması sây ve ser
maye münasebetlerinin millî tesanüdü kuvvetlen
direcek surette ahenkleştirilmesi, sosyal akının 
sağlanması ve sosyal politika normlarında millet
lerarası esaslara yaklaştırılması hususlarını hedef 
ittihaz etmiş bulunan Hükümetlerimiz bu gayele
re vusul için: 

— Çalışma mevzuatının ıslah ve tevsii, 
— Bu vazifeyi yürüten teşkilâtın kuvvetlen

dirilmesi, 
— Teşkilât personelinin iyi yetişmesi, 
— Bu âmme hizmetinin rasyonel bir şekilde 

tanzimi, 
— Birleşmiş Milletler ve onun ihtisas teşek-

küllerinden ve umumiyetle yabancı kaynaklar
dan elde edilecek teknik yardımlardan âzami su
rette faydalanılması gibi vasıta ve usullerin tat
bikini derpiş eylemiş bulunmaktadırlar. 

Son sekiz şene içinde bu hedef ve gayelerin 
ışığı altında olarak kanun, tefsir kararı, nizamna
me, kararname ve talimatname gibi 90 küsur par
ça mevzuat çalışma sahamıza intikal etmiştir. 

!. 1959 C : 1 
| 3. Vekâletin yakın geleceğe müzaf faaliyetle-
i ri arasında bilhassa şu mevzuları görmekle mem-
I nun oluyoruz : 
I — işçi iş veren münasebetlerinde yeni bir dö-
j nüm noktası teşkil eden ve çalışma hayatı için ye-
| ni bir hak kaynağı mesabesinde olan (Kolektif iş 
| akitleri) kanunu; 
j — istihsalin ve istihsal veriminin artırılması 
\ ve işçilerin ruhi ve bedenî inkişaflarının temini 
j ve vikayesi bakımından lüzumuna kaani bulun-
; duğumuz (yıllık ücretli izin kanunu); 

— Bir kuruluş hamlesi içindeki sınayiimizin 
S yarınını ellerinde bulunduracak olan teknisiyen, 
I asta ve ustabaşı gibi elemanların belli zamanlar-
!, da ve belli bilim derecelerinde yetişmelerini sağ-
; hyacak olan ve istikbalin bir garantisi mahiyetin -
Î de bulunan (çıraklık müessesesi) nin günün anla-
\ yışına göre, yeni baştan tanzimi hazırlıkları; 
j — iş veren zaviyesinden ancak istihsalin bir 
i kıymet ve maliyet unsuru mesabesinde olan fakat 
i işçi için büsbütün hayati bir mâna ve ehemmiyet 

taşıyan (ücret) mevzuu üzerinde ve betahsis (as
gari ücret) müessesesi hakkında daha derin ve 
katî tetkiklerin yapılmakta oluşu ve asgari ücret
ler için ayrı ve mufassal bir kanunun hazırlanma 

i faaliyetlerine geçilmiş bulunması; 
i tş Kanuniyle Sendikalar Kanunu ve çalışma 
' hayatiyle alâkalı sair bir kısım mevzuat üzerinde, 
i tatbikattan alman neticelere göre ayarlamalar ya-
I pılması için girişilmiş bulunan faaliyetler. 
İ Muhterem arkadaşlar; bu yeni hamlelerin ge-
i rek işçi - iş veren münasebetleri üzerinde gerekse 
i işçilerimizin yaşama ve çalışma şartları hakkında 
j hayırlı tesirler icra edeceğinden emin bulunuyo-
• ruz. Bilhassa kolektif mukaveleler rejiminin işçi 
! ve iş veren teşekküllerin çalışmalarına yeni bir 
! veçhe vereceği ve meslekî münasebetler sahasında 
j kıymetli tecrübeler elde edecek olan işçi ve iş veren 
! teşekküllerinin, sây ile sermaye arasındaki müna-
! sebetlerde olduğu kadar, ileride, Devletle olan iş 
j birliği sahasında da faideli ve yapıcı vazifeler ifa 
| edecekleri ümidini izhar etmek isterim. 
j işçilerimize ucuz maliyetli ve uzun itfa süre-
j lerine bağlı sıhhi meskenler inşası mevzuunun son 
i yıllarda inkişaflar kaydettiği ve bu sahada mo-
! dern ve mesut'formüllere doğru gidilmekte oldu

ğu müşahede edilmektedir. Sosyal sigortalanıl 
ve bilhassa Hastalık Sigortasının her yıl bir kısım 
vilâyetleri şümulü sarıasma almak suretiyle sos
yal himaye sahasına memleketin hemen bütün 
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sathına yaymakta olduğu da bir hakikattir. Mem- " 
leketin faal ve iktisadi kıymet, yaratıcı el emeği
nin ciddî ve tahlilî bir tetkika tâbi tutulması, zi
rai faaliyet devreleri dışındaki durgun zamanla
rın kıymetlendirilmesi çarelerinin tesbit, vasıflı 
ve üstün kabiliyetli işçiler yetiştirilmesi faaliyet
leri de gereği gibi devam edegelmektedir. Bütün 
bu çalışmaların, bu sahada sarf olunan gayretle
rin memleketimizi ileri normlu memleketlere yak
laştırmakta olduğu muhakkaktır. 

Memleketimizin yarını için hayırlı sabahlar 
vadeden bu faaliyetler bize sosyal politika ile te
min olunan himayenin şümul sahasının ve müessi-
riyetinin iktisadi imkânlarla mütenasiben geniş
letilme yolunda olduğunu da göstermektedir. 

Grupumuz, (bilgili ve şuurlu emeğini 'bu 
vatanın yeniden teçhiz edilmesi, sınai ve ikti
sadi kudretinin yükseltilmesi ve halkının üstün 
bir hayat seviyesine kavuşturulması faaliyetle
rine hasr ve tahsis etmiş olan muhterem Türk 
işçisinin hak ve menfaatlerinin bu emeklerin 
şevkini artıracak bir kemale varacağından emin 
bulunmaktadır. (Soldan alkışlar). 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HULUSİ Tl-
MÜR (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, iş 
hayatımız ve sosyal politikamız üzerinde konu
şan arkadaşları dinledikten sonra birkaç mevzu 
üzerinde ve vaktin darlığını da nazarı itibara 
alarak konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımdan bâzı
ları, sendikalara tazyik yapıldığından sendika
ların kapatıldığından bahsettiler ve hattâ par
tizan bir hoparlör haline getirildiğini iddia 
ettiler. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Getirilmek 
istendiğini, dedik. 

HULUSİ TlMÜR (Devamla) — Peki, öyle 
olsun. ( 

5018 sayılı Sendikalar Kanununun birinci 
maddesi, sendikayı "şu şekilde tarif etmektedir: 
«Aynı iş kolunda veya bu iş kolu üe ilgili iş
lerde çalışanların yardımlaşmaları ve ortala men
faatlerini korumaları ve temsil etmeleri amaç-
lariyle kendi aralarında kuracakları dernekler 
İşçi sendikalarıdır.» 

Bunu takibeden maddelerde sendikaların si
yasetle iştigal edemiyecekleri, siyasi yayın ve 
propaganda yapamıyacakları, ve hiçbir siyasi 
teşekkülün faaliyetine alet olamıyacakları tas-
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rih edilmiş ve nihayet 7 nci maddesinde de, bu 
gibi hareketlerde bulunanlar hakkındaki cezai 
hükümler baki kalmak suretiyle mahkeme ka-
rarlariyle sendikaların kapatılacağı tasrih ve tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde arkadaşlarımızın 
idari makamlarca sendikaları kapatıldı, iddia
ları en basit bir ifade ile adliye cihazımıza bir 
tariz teşkil eder ve adlî cihazımızı zedeler. 
Hattâ şunu da ilâve edeyim ki, bu iddialarda 
/bulunan arkadaşlar mevzuatı hiç. tetkik etme
mişlerdir. 

Kaldı ki, 1948 senesinden itibaren teşekkül 
etmiş olan sendika adedini ve sendikalara ka
yıtlı işçi adedini huzurunuzda okuyacak olur
sam, bu noktai nazar daha ziyade teeyyüdetmiş 
olacaktır. 

Sene 1948, sendika adedi 73, sendikaya ka
yıtlı işçi adedi 52 bin. 

Sene 1951, sendika adedi 177, sendikaya ka
yıtlı işçi adedi 105 bin. 

Sene 1954, sendika adedi 323, sendikaya ka
yıtlı işçi adedi 188 bin. 

Sene 1957, sendika adedi 385, sendikaya ka
yıtlı işçi adedi 245 bin 580. 

Nihayet sene 1958, işçi sendikaları adedi 394, 
sendikalara kayıtlı işçi adedi 300 bin. 

Bu vaziyet karşısında arkadaşlarımın iddia
sının varit olanııyacağı huzurunuzdaki şu ifa
delerle bir kere daha teeyyüdetmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; yine muhalefete men
sup arkadaşlarını, asgari ücret mevzuuna temas 
ettiler. 1950 yılında tedvin edilmiş bulunan ka
nunla asgari ücret esası tesbit olunmuş ve bu 
kanun metnindeki sarahate göre de Çalışma 
.Vekâletince hazırlanmış olan talimatname ile 
asgari ücret tesbitinin tatbikatına başlanılmış
tır. Yine kanun metni asgari ücreti tesbit ede
bilmek için mahallî komisyonların evvelâ top
lanıp asgari ücreti tesbit etmesini ve tesbit olu
nan bu ücrete bir ay zarfında itiraz edilmediği 
takdirde tesbit edilen ücretin mevkii tatbika 
konulmasını, itiraz vâki olduğu takdirde vekâ
letçe teşekkül eden yüksek bir komisyon tara
fından tetkik edilerek bir karara bağlanmasını 
ve bu kararın da vekilin tasdikiyle tekemmül 
etmesini âmir bulunmaktadır. Bu itibarla Mus
tafa Saraç arkadaşımın söylediği gibi gelişigü
zel vekilin emriyle veya umum müdürün baş
kanlığı altında toplanan bir komisyonun kendi-
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liginden böylece harekete "geçmesi, asgari üc
reti indirmesi mevzuubahsolamaz. Evvel emirde 
mevzuatı tetkik etsin, ondan sonra gelsin, bu 
kürsüden konuşsun. (Soldan, bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Çalışma Vekâleti şim
diye kadar 34 iş kolunda asgari ücret tesbit et
miş ve tatbik sahasını da 38 vilâyete teşmil et
miş bulunmaktadır ki, bu mesaisi şayanı şük
randır. * 

Yine ismail İnan arkadaşım, işçi sigortala
rının gelir ve giderlerine temas etti, mezarlık-

. 1ar satınalındığmı söyledi. 
Muhterem arkadaşlarım, İşçi Sigortaları 

Kanununun 19 ncu maddesi, sigorta, gelirleri
nin millî bankalara, devletin kefaleti altındaki 
tahvilâta ve gayrimenkule yatırılacağını âmir 
bulunmakta ve tahvilâtın nispetini tesbit et
mektedir. Takdir buyururarsunuz ki, bankalar- . 
dan temin edilen faiz % 5 tir. Tahvillerden te
min edilen gelir de yine bu miktara baliğ ol
maktadır. Halbuki gayrimenkule yapılan yatı
rım, vasati olarak kuruma % 10 un üzerinde 
bir gelir sağlamaktadır. Ayrıca gayrimenku
lun zamanla kıymet iktisabetmesi de kurum 
için elbette ki, bir munzam menfaat sağlamak
tadır. Bu durum muvacehesinde kuram idareci
leri basiretli bir tüccar gibi hareket etmişler ve 
elbette ki, gayrimenkule daha fazla bir yatırım 
yapmayı sağlamışlardır. Bu hareketleri şayanı 
takdirdir. 

Yine muhalefete mensup arkadaşlarım işçi 
meskenleri meselesine temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; işçi meskenleri mev
zuu Demokrat Parti iktidarının umumi olarak 
ele aldığı mesken mevzuunun bir kısmını teşkil 
etmektedir. Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
talarının karşılıklarının bir kısmı kanun icabı 
olarak bu mevzua tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Tatbikat su şekildedir : 

Başlangıçta işçi kooperatifleri teşekkül et
miş ve Sigorta Emlâk Kredi Bankasına açtığı 
kredi ile bu işçilere kredi vermek suretiyle mes
ken sahibi olmalarına yardım etmiştir. Ancak 
kooperatiflerin işleyiş tarzının ağır olması iti
bariyle, vekâlet ve kuram bununla iktifa etme
miş, Amerikan yardımına müracaat etmek sure-' 
tiyle bir mütehassıs celbine muvaffak olmuştur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
HULÛSÎ TİMUR (Devanda) — Bu mütehas

sıs gerekli tetkikatı yapmış verdiği rapor üze-
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rine kurum, bir taraftan işçiye arsa ve inşaat 
için kredi açmaya devam etmiş, diğer taraftan 
da doğrudan doğruya işçi meskenleri yaparak 
bunları işçilere ya temlik etmiş, veya lojman ola
rak kiraya vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok dar oldu
ğu için sağlık tesisleri mevzuuna da kısaca te
mas etmek istiyorum. Yüksek malûmları olduğu 
üzere hastalık sigortası 5 senelik bir programa 
bağlanmıştır. 1959 senesi sonuna kadar bütün 
Türkiye'de - Zonguldak vilâyeti hariç - hastalık 
sigortası tatbik edilmiş olacaktır. Bu sigortanın 
tatbikatına muvazi olarak sağlık tesislerimiz de 
yine 5 senelik bir programa bağlanmıştır. Bu 
program yalnız işçi sağlık tesisleri bakımından 
değil Türkiye'nin umumi olarak sağlık 
tesisleri bakımından ele alınmıştır. Bu 
sebeple hazırlanmış olan program Sağlık 
Bakanlığına verilmiş ve {mezkûr vekâ
letçe de muvafık görüldükten sonr'a Çalışma 
Vekâletinin tasvibi ile mevkii tatbika konulmuş
tur. 

REİS — Sözlerinizi tamamlayınız efendim. 
HULUSİ TİMUR (Devamla) — Bu program 

mevcuda ilâvete 6 bin yatağı ihtiva eden 12 böl
ge, 12 kısım hastanesini, 3 yataklı 29 yataksız 
dispanseri ihtiva etmektedir. Tahmil edeceği 
külfet de 200 milyon lira olarak tahmin edil
miştir. Bu programın tatbikatından olarak An
kara'da 300, İstanbul'da 560, Eskişehir'de 300, 
Samsun'da 250 yataklı hastanelerle Ballıdağ'da 
100 yataklı sanatoryum ve 50 yataklı Adapazarı 
ve Hereke dispanserlerinin inşası tamamlanmak 
üzeredir. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur... v 

' HULUSİ TİMUR (Devamla) ^ Mâruzâtım 
bu kadardır. 

REİS — Çalışma Vekili. 
DEVLET VEKİLİ VE ÇALIŞMA VE

KALETİ VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — (Soldan, alkışlar.) Pek muhterem ar
kadaşlarım, bu memleketin istikbaline almter-
lerini katan büyük bir kütlenin kaderini ıs
lah etmek için, onlarijn iş şartlarını, sos
yal güvenliklerini temin etmek için uğraşan 
Vekâletimiz hakikaten hepinizin takdir edebi
leceğiniz, hepinizin hayırhahlıkla göreceğiniz 
bir yolda çalışmaktadır. Size bu faaliyetimi
zin neticelerini uzun uzun rakamlar arz et-
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mek suretiyle vermek istemiyorum. Bunları 
Bütçe Bncümenindeki müzakereler sırasında 
bol miktarda muhterem arkadaşlarıma arz 
etmiştim. Nihayet sözcü arkadaşlarımız da bu
rada faaliyetlerimizin neticelerinde^ bahset
tiler. Benim bunları tekrar etmem, hayli iler
lemiş bu saatte biraz lüzumsuz ve yersiz bir 
tekrir olmasından endişe ederim. Yalnız bü
tün bu rakamlar, varılan bu merhaleler, hepi
miz için, muvafık, muhalif hepimiz için, bu 
şerefli milletin fertleri olarak göğsümüzü ka
bartıcı neticelerdir. Bunları gayrimevcut farz 
etmeye çalışmak, hattâ ve hattâ küçümse
mek biraz - bir başka kelime kullanmamak için 
cebri nefsederek söylüyorum - bir muhalefet 
gayretinin neticesidir ve memleket için hayırlı 
değildir. Muhterem İsmail Inan'ı biraz ev
vel dinlediniz. Ben bütün dikkatimi teksif et
meme rağmen sözlerini vuzuhtan âri buldum. 
Âdeta Çalışma Vekâletini işçilere karşı ca
susluk eder.. (Efendim affedersiniz bu tâbiri
mi geri alıyorum. (Sağdan bir vekile yakış
maz. sesleri.) Affedersiniz. (Sağdan, gürültü
ler.) 

RE IS — Sözümü geri alıyorum, dediğine 
göre müdahaleye lüzum yok. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ HALÛK ŞAMAN (De
vamla) — işçiyle Çalışma Vekâletini âdeta 
jurnal eder bir hali vardı. Kendisi uzun müd
det işçileri temsil etmiş' bir arkadaşımızdır. 
Beyanlarına şöyle bir göz atalım. Vekâlet kad
ro bakımından istediği fonksiyonu ifaya muk
tedir değildir, diyor. Belki çok geniş bir kad
roya ve vâsi bir bütçeye sahip değiliz, fakat 
kendileriyle teşriki mesai etmekten şeref duy
duğum arkadaşlarımla bu noksanı telâfiye ça
lışıyoruz. Her halükârda teşkilâtımızı bu mem
leketin ihtiyaçlarına göre artırmak yolundayız. 
Acaba kadrosu dardır diye Çalışma Vekâleti 
fonksiyonunu ifa edemiyor mu? Bunu iddia 
etmek haksızlık olur. Ben bütün samimiye
timle söylüyorum, Çalışma Vekâletini fonksi
yonunu ifa edemez mahiyette göstermek hak
sızlık olur. 

Arkadaşımız, sendikalar zincirlere vurul
muş gibi, hür sendikalar talebediyor. Bizim 
memleketimizde sendikalar dünyânın birçok 
yerlerinde olduğundan daha hürdür. 

Sendikaların iş müfettişleri vasıtasiyle kon-
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rolü mevzuna gelince : bu, Sendikalar Kanu
nunun Vekâlete tevdi ettiği bir vazifedir. An
cak bu teftiş ve murakabe hiçbir zaman ar
kadaşımın söylediği gibi bir zulüm ve taz
yik haline getirilmemiş hattâ bilâkis bir şikâ
yet, lüzum ve zaruret olmadıkça sendikaların 
teftiş ve murakabesi cihetine gidilmemiş ve 
yapılan teftişlerde de umumiyetle sendika ida

reci ler ini yetiştirici ve onlara hatalarım gös
terici bir fonksiyon ifa edilmiştir. 

ismail inan 'm dediği gibi sendikalar sadece 
dostlar alışverişte görsün diye kurulmuş de
ğildir. Sendikalar bir zulüm, tazyik altında 
ezilen teşekküller olsa bunların gittikçe inkişa
fı mümkün olur mu idi? Neden dolayı bu 
tazyik ve zulüm müesseselerine arkadaşlarımız 
koşuyorlar, neden her gün adedini artırıyorlar? 
Bunu izah etmek mümkün değildir. 

Birtakım sendikacılar Avrupa'da yapılan bir 
toplantıya katılamamışlar. Bunun mesuliyetini 
Çalışma Vekâletine atfetmek nasıl mümkün olur? 
Ben pasaport veren bir makam değilim ki, ba
na müracaat etmişler de ben pasaport mu verme
mişim ? 

ismail inan 'm söylemek istediği şey şudur .-
Sendikalar Avrupa'ya gidecek temsilcilerinin tah
sisatını vekâletten beklerler. Vekâlet bütçesin
de buna mahsus bir tahsisat olmadığı için ve
rilememiştir. Maddi imkânlar bulunamamıştır. 
Hani şu işçilerin grevlerini destekliyecek olan 
sendika, Avrupa'ya gidecek temsilcilerine harcı
rah vermek imkânından mahrum bulunmakta
dır. Bütün kalbimle temenni ettiğim şey; sen
dikalarımızın gelişmiş ve maddi imkânlara ka
vuşmuş oldğunu görmektir. Bunu da sözlerime 
ilâve edeyim. 

Asgari ücretler hakkında da yine hakikate 
tevafuk etmiyen beyanlarda bulundular. Gerek 
ismail inan ve gerek Mustafa Saraç arkadaşla
rımız hayat şartları takibedilmiyor, konjonktür 
takibedilmiyor dediler. Hâdiseler böyle değildir 
arkadaşlar. Asgari ücretler her yıl tetkika tâbi 
tutulmaktadır. Meselâ Adana'da mensucat iş 
kolundaki işçilerin asgari ücretleri 1950 den bu
yana beş defa tadil edilmiştir. Aşağı - yukarı di
ğer iş kolları da böyledir. 

Mustafa Saraç arkadaşımız asgari ücret ko
misyonlarının terekküp tarzından şikâyet etti 
ler. Muhterem arkadaşım unutuyor mu ki buna 
dair bu Meclisten çıkmış bir kanun vardır. Bu 
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kanunu tadil etmeye de bir mebus olarak tadil 
teklifi getirmek suretiyle salahiyetlidirler. Bu 
kanun böyle olduğu müddetçe bunu tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir şey daha : Bu asgari ücret tesbit komis
yonu nihayet memurlardan teşekkül etmektedir, 
bunlar şu veya bu emirle hareket edebilirler de
mek istediler. Ben, bu komisyonlarda çalışan şe
refli arkadaşlarımı, hakikatlerden ve realiteler
den tegafül ederek sırf verilmiş bir emre inkı
yat eder gibi küçük vaziyete düşmekten tenzih 
ederim. Kendilerine bu mevzuda hiçbir telkinim 
olmamıştır. 

Yine İsmail înan, sigorta fonlarının plas
manından bahsettiler. Şurasını ifade edeyim ki, 
sigorta fonlarının plasmanı tamamen kanuni 
hükümlere uygundur. Eğer sigortamızın mevcut 
fonlarını güzel memleketimizin ve mübarek yur
dumuzun imarı yolunda kullanmak imkânını 
buluyorsak bu ancak bizim daha fazla hizmet 
ettiğimizin bir delilidir. Yoksa, elimdeki parayı 
kimseye vermem düğüm üstüne düğüm atarım 
şeklinde münkabiz bir düşüncenin iktidarımızın 
zihniyeti olmadığını muhaliflerimiz de çok iyi bi
lirler . 

REİS — Türk Hava Meydanları Bütçe kanun 
lâyihasının rey toplama muamelesi bitmiştir, 
efendim. 

DEVLET VEKİLİ VE ÇALIŞMA VEKÂLE
Tİ VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Devamla) — 
İsmail İnan, işçiyi, İşçi Sigortaları Kurumunu 
ortaya koyarak, Çalışma Vekâletinin aleyhine kış
kırtıyor. Hattâ Vekâlet İşçi Sigortaları için bir 
belâdır diyor, onu sömürüyor, yiyor diyor. Hayır 
arkadaşlar, hâdise böyle değildir. Müşterek bir 
binada oturuyoruz ve kira veriyoruz. Yine bâzı 
yerlerde, iş hanlarında, çalışma müdürlükleri bu
lunuyor. Ve yine kiralarını ödüyorlar. Acaba İş
çi Sigortalarının bu büyük gelirini sağlıyan mü
essese hangisidir?. Yine bizim çalışma teşkilatı
mızdır. Bu itibarla iki müessese arasında bir iş 
birliği vardır. Bunu başka türlü tefsir etmek 
yerinde değildir. Sonra arkadaşlar, sigortada ek 
görev alan bir tek memur yoktur. Bu tamamen 
hilafı hakikattir. Zaten muhalif sözcü arkadaş
larımızın birçok beyanları hakikatlerle tamamen 
taban tabana zıttır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım,, grev mesele
sine temas edeceğim. Şu.cihetin tesbit edilmiş ol
ması lâzımdır ki, programında grev hakkına yer 
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î vermiş olan bir siyasi partinin mensubu olarak 

grev hakkını ret etmemize imkân yoktur. Konuş-
I malarımızın (grevi kabul ediyoruz ama zamanında 

tatbikini düşünüyoruz) şeklinde oportünist bir 
maksada hamledilmesini tamamen reddederim. 
Grev hakkını memleketimizin içinde bulunduğu 
şartlara bilhassa iktisadi bünyemizin kaydettiği 
gelişmelere göre tatbik mevkiine koymak zorun
dayız. Bu hususta bütün aklı selim sahibi vatan
daşların müttefik olacaklarına inanıyorum. Biz 
grev hakkına giderken birtakım merhalelerden 
geçmememizi ve bastığımız yeri iyice kontrol ede-

I rek yürümemizi şart görüyoruz.. 
Şunu da arz edeyim, bütün dünyanın temayü

lü, grevi kayıtsız şartsız başıboş bir hak olarak 
tanımak değil, bilâkis umumi hayatı, iktisadi bün
yeyi zedelemiyecek bir nizam içinde kullanılabi
lecek bir sosyal hak olarak kabul etmektedir. Biz, 
iktisadi ye içtimai şartlarımız henüz oluş halinde 
bir cemiyet olmamız dolayısiyle grev işinde tat
bik edilecek şartları dikkâtle tesbit etmeye mec
buruz. Ekonomik sosyal gelişmemizi grev namı 
altında rahnedar etmemeliyiz, felce uğratmama-
lıyız. 

Muhterem arkadaşlar, Çalışma Vekâleti iş ve
renle işçi arasındaki münasebetlerin memleketin 

I yüksek menfaatleriyle telif edilerek ahenkleşti-
rilmesine, işçinin refahının artırılmasına, sosyal 
güvenlik standartlarının yükseltilmesine, her an 
artan bir gayretle çalışmaktadır. Türk işçisi ken
disine yapılanlardan memnundur., Bundan dola
yı iktidarımıza minnettardır>\Şu memnuniyetini 
her vesile ile bize göstermekte ve ciddî mesaimi
zin mükâfatını biz de, ancak bunda bulmaktayız. . 

Sözlerimi bitirirken tekrar işaret etmek iste
rim ki, muhalefet sosyal hayatımızı ne kadar ka
ra göstermeye çalışırsa çalışsın güneşi balçıkla sı
vamaya muktedir olamıyacaklardır, arkadaşlar. 

j (Soldan, alkışlar) 
I REİS — Recep Kırım. # 

RECEP KIRIM (Bursa) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, C. H. P. grupu adına Çalışma 

! Çekâleti bütçesini tenkid eden İsmail İnan ar
kadaşımın mebus olmadan evvelki fikirleriyle 

j mebus olduktan sonra ve hele grup adına yap-
' mış.olduğu konuşmayı tabantabana zıt buldum. 
J Çünkü İsmail İnan arkadaşım Konfederasyon 
' İcra Komitesinde vazifeli iken, Türkiye İşçi 

Sendikalara Konfederasyonu Genel Sekreteri 
iken, İcra Komitesi âzası olarak 3 arkadaş hü-
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kümettün çalışma sahasındaki müspet icraatını 
kabul edip müştereken bir mazbata' imzalamış
lardır. Bu mazbata şimdi yanımda yok. Bir gün 
Yüksek Meclisimize kendisinin imzaladığı ve hü
kümeti desteklediği mazbatayı arz edeceğim ar
kadaşlar. (Soldan, bravo sesleri). 

ismail inan tatbikatta bulunmuş, işçi arasın
da seneler senesi çalışmış bir arkadaş olarak bu 
Şekilde burada nasıl konuşabiliyor, buna hay
ret etmemek mümkün değildir. Sendikaların hür 
olmadığını ve sendikalara hükümetin tazyik etti
ğini iddia ediyorlar, ama ortaya bir tek vesika 
vermiyorlar, Meclise sunmuyorlar. Ve daima 
müphem ifadelerle kaçamaklı yollardan gelerek 
Meclisi iknaa çalışıyorlar. 

Arkadaşlar; onların zamanında sendikacılık 
yapmış bir arkadaşınızım. Kendi zamanlarındaki 
baskıya bir misal olmak üzere seçim bölgemden 
bir misal arz edeceğim. 

1948 senesinde Sendika Kanununun kabulün
den bir sene sonra Bursa 'da Merinos Fabrikasın
da bir sendika kurmaya işçiler karar vermiş
lerdi. Fabrika müdürü bunu haber alınca kendi
lerini huzuruna çağırıyor ve diyor ki; arkadaşlar, 
siz bir sendika kurmuşsunuz, siz sendikanın 
bu memlekette ne demek olduğunu biliyor mu
sunuz? Sendikaların bu memleketi ne yola götü
receğini biliyormusunuz? Bundan vaz geçiniz. 
Alnınıza birer damga .yapıştırılır bunu yedi sü-

„ lâleniz taşımak mecburiyetinde kalır. 
Şimdi ey İsmail inan arkadaşım, senin temsil 

ettiğin zihniyet budur. 
Mevzuatımızda bulunmadığı halde kendi par-

" tilerinden adaylığını koymuş pek çok arkadaşım 
sendikaların başındadırlar. Bu arkadaşlar rahat 
ve huzur içinde çalışmaktadırlar, isterlerse 
isimlerini verebilirim, İsmail İnan'm da arkadaş
larıdır, tanır. Kendilerine sorsun; ne gibi tazyik 
ve, baskıya mâruzdur? Bu kadar yanlış olmaz. 
(Gürültüler). % 

JtSMAİL İNAN (Ankara) - Senin söyledi
ğin yanlış. 

RElS — Rica ederim, gürültüyü keselini. 
Efendim, Riyaset hatibin söylediği söz ara
sında kullandığı kelimeyi ve ona cevap veren 

.arkadaşım cevabında lisan nezahetine aykırı 
gördüğü sözün zabıttan çıkarılması lâzımgel-
diğini görmektedir. Bu sözlerin zabıttan çıka
rılmasını reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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RECEP KIRIM (Devamla) — Arkadaşlar, 

yine bir partinin ğrupu adına yapılan bir ko
nuşmada işçiler için neler arzu ettiklerini din
lemek isterdik Fakat bu hususta hiçbir teklife 
rastlamadık, işçilerin refah ve saadetinden 
bahsedebilmek için bir {memlekette bu memle
ketin iktisaden kalkınmasının teminini arzula
mak icabeder. Eğer Halk Partisinin yıllardan 
beri takibetmiş olduğu iktisadi kalkınma poli
tikası devam etseydi tyugün ^ memlekette işçi
nin hali çok daha perişan olurdu. Türk işçisi 
bunu bilmektedir. D. P. iktidarı bu memlekette 
kurduğu en ufağından en büyük tesisine kadar 
hepsinde işçilerin saadet ve refahını temin et
meye çalışmaktadır, işçi de bunu beklemekte
dir, arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Çalışma Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde

ki konuşmalar kâfidir. Maddelere geçilmesini 
arz ve teklif ederim. 

içel Mebusu 
Yakup Karabulut 

REİS — Kifayet aleyhinde. Buyurun ismail 
inan. 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Arkadaşlar; 
Büyük Mecliste görüşülen bütün meseleler şüp
hesiz memleketimizin menfaati ile yüzde yüz 
alâkalı bulunan meselelerdir. 

Bir meselenin izahı bâzı arkadaşlar tarafın
dan başka şekilde tefsir edilebilir. Fakat bu 
konuşulanı yüzde yüz bir değişikliğe uğratırsa 
tağyir edilerek ifade edilirse asıl söz sahibinin 
maksadı tamamen başka bir şekle ifrağ edilmiş 
olursa, beyan sahibine tavzih 'hakkı tanınma-
'lıdır. Aksi halde, kifayeti müzakere kabul edi
lirse Büyük Meclisin muhterem azalan* tam 
mânasiyle tenevvür etmeden haklı veya hak-
feız birtakım şüpheler içinde karar vermek du
rumuna düşebilir. Ben bana yapılan tecavüze 
cevap verecek değilim. Fakat müsaade ederse
niz, beni başka türlü tanıtmaya çalışan veya be
ni kendilerine benzetmeye çalışanların asıl sı
fatlarını ortaya koyabilirim. (Soldan, gürültü
ler) Çok istirham ederim, şüpheyi davet edici 
mahiyetteki konuşmaları vuzuha ulaştırmak 
için kifayeti müzakerenin kabul edilmemesini 
arz.1 ederim. 
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REİS •—Kifayeti müzakere takririni reyleri

mize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
F. Lira 

1̂01 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

203 GeçicL hizmetliler ücreti # 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı 'kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü-

, k&fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

301 (Merkfcz daireleri büro mas
rafları 

12 000 

1 979 227 

317 475 

253 795 

55 910 

89 562 

2 100 

25 500 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) ~~ Sayın ar-
kadaşlanm, Çalışma Bakanlığı büro masrafları, 
merkez cibrelerinin bir senelik masrafı 25 bin 
lira. Bunun yanında daha bu sene kurulan îmar 
ve İskân Vekâleti merkez dairelerinin masrafı 
290 bin lira. Toprak ve İskân İşleriKUmum Mü-* 
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gürlüğünün bu seneki büro masrafı 32 bin lira. 
Arkadaşlar burada aydınlatma masrafı 200 lira. 

İnsaflarına sığınıyorum. Nasıl olur da bir 
Bakanlık iki yüz lira ile ısınır? 

İsmail İnan dedi ki; Çalışma Bakanlığı İşçi 
Sigortaları için bir yüktür. İşte bu da gösteriyor 
ki, Çalışma Vekâleti İşçi Sigortalarının sırtına 
bir yüktür. Fakir işçilerin yevmiyelerinden kesi
len paraları kendi işlerinde kullanıyor. Bir Ba
kanlığın senede 200 lira ısıtma ve 200 lira aydın
latma masrafı olamaz. Ve bu Bakantek senede 
kırtasiyeye 25 bin lira ayırıyor ve bununla idare 
ediyor. O halde Sayın Bakan samimî değildir ve 
İsmail İnan yüzde yüz haklıdır. 

REİS — Çalışma Vekili. 
DEVLET VEKİLİ VE ÇALIŞMA VEKÂ

LETİ VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bursa) - -
Yüksek malûmunuz olduğu üzere Vekâlet İşçi 
Sigortalarının binasında kira ile, müsteeiren otur
maktayız. Burada hâdiseyi Tevfik Bey tağlide-
diyor. Ben şahsan kaloriferli bir apartmanda 
oturuyorum. Şahsi hesabımda kömür parası diye 
bir fasıl yoktur. Kiranın içinde kömür bedeli 
mündemiçtir. Bu kürsüden bu kadar gayriciddî 
mevzuların konuşulması tessüfe şayandır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Buyurun, Tevfik Bey... Faslın için
de kalın. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Arkadaş
lar, kömür parası ayrı, koca bir dairenin isticarı 
ayrı bir mevzudur. Senede kira parası olarak 
İşçi Sigortalarına 40 bin lira veriliyor. Halbuki 
serbest piyasada o kısım 500 bin lira eder. (Sol
dan; şiddetli gürültüler) Bu da ayrıca İşçi Si
gortalarına bir yüktür. 

REÎS — Fasıl üzerinde konuşun, fasıl yaka
cak hakkındadır. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Kira ve
riyoruz, dediler. Kira olarak 40 bin lira veriyor
lar. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Tevfik Bey... Sözlerinizin fasıl ile 
ilgisi yoktur. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Dahiliye 
Vekâleti 250 bin lira veriyor. (Soldan, alâkası 
yok sesleri, gürültüler) Mukayese ediyorum efen
dim. 

REÎS — Vekil kömür dâhil, kira ile tuttuk 
dediler. 
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TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Kira ve

riyorum, dedi. 
RElS — Kira verince, yakacak da içinde ol

duğu için yakacak için bir şey vermiyor demek
tir. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Yakacak 
200 lira olmaz efendim. 

REÎS — Tevfik Bey, sözleriniz fasılla ilgili 
değil. Demin konuştunuz, cevabını verdiler, şim
di görüyorum ki, bu fasılla ilgili sözünüz yok. 

Sigorta bina için 68 bin lira veriyor, kömür 
masrafı olarak. 

REÎS — Duydunuz, dediler ki, biz kömürle 
beraber tuttuk, o da kiranın içindedir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan; 
ekseriyet yok, sesleri). (Sağdan; beş mebus aya
ğa kalkarak «ekseriyet olmadığında» direnirler.) 

REÎS — Riyaset ekseriyet olduğu kanaatin
dedir. Müzakere ortasında Dahilî Nizamnamede 
böyle 5 kişinin ayağa kalkıp «ekseriyet yok» de
mesiyle yoklama yapılmasına dair hüküm yok
tur. • ' ,• 

HASAN TEZ (Ankara) — Vardır, biz dire
niyoruz. 

RE IS — Efendim, tekrar Nizamnameyi tet
kik ediniz. 

Celse açılırken ekseriyet olup olmadığını Ri
yaset takdir eder. Eğer beş kişi ayağa kalkarsa 

k yoklama yapılır. Ekseriyet olduğu anlaşılıp mü
zakereye başlandıktan sonra takdir Riyasetindir. 
Riyaset ekseriyetin bulunduğu kanaatindedir, 
müzakereye devam ediyoruz. 
F . Lira 

"302 Vilâyetler büro masrafları 60 000 
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları • 68 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 254 050 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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I F . Lira 

303 Giyecekler 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 363 500 

REÎS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, bu fasılda 265 bin lira müfettişler har-
I cırahı diye bir tahsisat konulduğu görülmekte

dir. Bendeniz birçok iş yerlerini gezmiş bir ar
kadaşınız olarak bu iş yerlerinin arzu edildiği 
şekilde ve lüzumu derecesinde teftiş edildiği 
kanaatinde değilim. Bu iş yerlerimizin teftiş 
edilmesi lâzımgelseydi, bilhassa seçim mmta-
kamda gördüğüm hâdiseler olmıyacaktı. Seçim 

I mmtakamda bir cer fabrikamız bir de çimento 
sanayii fabrikamız vardır. Bu müesseselerin kad
roları haricindeki iş yerlerinde dört bin kişi 
çalışmaktadır. îş ve îşçi Bulma Müdürlüğü ve 
îş Müfettişliği teşkilâtı da mevcudolduğu hal
de îş Kanununa giren işleri teftiş ve murakabe 
edilmemektedir, iş ihtilâflarında işçinin kanuni 
ve sosyal hakları aranılmamaktadır. Bunlar Ça
lışma Vekâleti tarafından teftiş ve murakabe 

i edilmemektedir, îş ve îşçi Bulma kurumlan tef
tiş ve murakaıbe edilmemektedir, bu kurumlarda 
hakiki iş adamları ve kalifiye işçilere değil, 

i Demokrat Parti ocak başkanlarından kim kart 
i getirirse >on'lar alınmaktadır. (Soldan, gürültü-
i 1er) Çok rica ederim, Devlet bütçesinden 265 
| bin lira gibi 'büvük bir tahsisat alan Çalışma Ve-
| kâleti müfettişlerinin vazifelerini hakkîyle yap-
j malarım, 'bu kurumları teftiş etmelerini ve uy-
; gunsıız işlere fırsat vermemelerini, ufak işçilerin 
' vergileriyle de alâkadar 'olunmasını, sıhhatinin 
i korunmasını rica ederim. 

î REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, alkışlar) 

; Merhaba. Ne alkışlıyorsunuz? (Gülüşmeler) 
| REÎS — Efendim, müdahale etmeyin, siz de 
\ karşılamayın. 

j HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, 35 sa-
|' nivemi aldılar; 35 saniye fazla konuşacağım, 
ı (Gülüşmeler) 
I Çok muhterem arkadaşlarım, Çalışma Vekâ-
j letinin müfettişler kadrosu kifayetsizdir. Çalış-
> <%ıa Vekâletinin müfettişleri ve ıbölge müdürlük-
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leri müfettişleri iş yerlerini lâyıkiyle kontrol ve 
murakabe imkânından mahrumdurlar. Kadro 
bakımından da,4 personel bakımından da, ihtisas 
bakımından da mahrumdurlar. Her iş yerinin, 
her sanayi şubesinin kendisine göre bir bünyesi, 
bir karakteri vardır. Henüz mektepten mezun 
olmuş, 22-25 yaşındaki bir tecrübesiz genç, 10 
milyonluk koskoca bir fabrikayı, lâyıkiyle kon
trol ve murakabe edemez arkadaşlar. (Soldan, 
«60 yaşında mı »olsun?» sesleri) 

REÎS — Mukabelede bulunmayın arkadaş
lar, rica ederim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, î'ktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
işçi vatandaşlarımızı siyanet ve murakabe etmek 
muhterem Çahşma Vekâletinin ve Sayın Veki
lin kontrol ve salâhiyetine tâbidir. 

Binaenaleyh, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışan işçi vatandaşları zorla Demokrat Par
tiye yazdırmak için onların ekmekleri ile oynı-
yan bu teşkilâta mensup partizan müdürlerle 
niçin meşgul olmuyorlar? Bu vekâletin müfet
tişleri yok mudur? 

Aziz arkadaşlarım, vardır, fakat bu müfet
tişlerin asıl vazifelerini yapmadıklarından şikâ
yetçiyiz. Asıl işlerini bırakıp işçileri vatan cep
hesine yazdırmakla meşgul olan ve onların ek
mekleriyle -oynıyan bu insanlar hakkında Sayın 
Vekilin ne muamele yapmakta olduğunu sormak 
isterim. (Sağdan, alkışlar), (Soldan, gülüşme
ler) 

REÎS — İsmail İnan. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, iş teftişi Çalışma Vekâletinin bün
yesinde en mühim hizmetlerden birisidir. Ve
kâletin bu husustaki elemanları ihtiyaca kâfi de
ğildir. Sayın Vekilden evvel vekâlet müsteşar
lığını yapan Hulusi Timur arkadaşım da bu hu
susu hatırlıyacaklardır. Bir müfettişin teftiş 
sahası yüzlerce kilometre tutan bir bölge halin
dedir ve o sahanın teftişi bir müfettişe bırakıl
maktadır. Teftişler müfettişlerin ' yetiştirilme 
tarzı, işin teknik icap ve hususiyetlerine göre ol
mamaktadır. Teftiş meselesi Garp memleketle
rinde başlıbaşma bir problem halindedir. Hu
susi eleman yetiştirilir ve bunların yetiştirilme
si hususunda birtakım sistemler kullanılır, mü
fettiş yetiştirmek için birtakım fedakârlıklar 
ihtiyar edilir. Bizde öyle değildir. Vekâletin 

.im d: i 
i imkânsızlık içinde bulunduğunun en bariz delili

ni şu şekilde tesbit edebiliriz : Bir müfettiş ge
lir, işe intibak eder, hattâ henüz intibak etme
den yeni ve daha kazançlı iş imkânları aramakla 
meşgul olur. Vekâlet teşkilâtında kendisini bu 
işe vakfetmiş tek bir şahsa tesadüf etmek âdeta 
imkânsızdır. Fevkalâde mühim, fevkalâde teknik 
hususiyeti olan bu işin böylesine mütemadiyen 
kadro ve şahıs değiştiren insanlar tarafından 

I takip ve tanziminin imkânsızlığı aşikârdır. Ben 
I Sayın Vekilden rica ediyorum. Teftiş mekaniz

masını memur statüsünün dışında birtakım şart
lara bağlamak lâzımdır.* Bir müfettiş, işçinin 
toplu veya ferdî yüz binlerce liraya taallûk eden 

I hakkını tesbite memur olan bir kimsedir. Ne
tice itibariyle insanız arkadaşlar. Bir milyon
luk, 500 bin liralık bir işi 250 - 300 lira aylıklı 
ve hayatından emniyet duymıyan bir müfettişe 
bırakırsak bunda isabet olmaz. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
İSMAİL İNAN (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Arkadaşlar, sendikalara müfettişlerin mü

dahalesinden bahsettim. Bu bir vakıadır. 14 
Şubat 1959 tarihinde El ve Balık Kurumunda 
yapılan bir kongrede, kongrenin talep ve arzu
suna rağmen orada mevcut iki muhalif milletve
kilini konuşturmak istememişlerdir. Halbuki 
21 Şubatta Kızılay'da yapılan bir kongrede ik
tidara mensup üç milletvekilini saatlerce rahat 
rahat konuşturmuşlardır. Recep»Kırım'a göre 
1948 den bu yana kaydolan inkişaf ve hürriyet 
anlayışı bu mudur? 

HASAN TEZ (Ankara) —- Konuşturulmıyan 
milletvekillerinden biri benim. 

REİS — Mahmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Ben bir sual 

soracağım. 
REİS — Sonra bu hakkınızı kullanabilirsiniz. 

Ali Kaya, buyurun. 
ALİ KAYA (Zonguldak) — Muhterem ar

kadaşlar; Halk Partisi sözcüleri ve Halk Par» 
tisinden diğer söz 0 alan arkadaşlar bütün vekâ
let bütçelerinde olduğu gibi Çalışma Vekâleti 
bütçesinde de aynı taktikle sanki cehennem nan-
zarası arz ediyormuş gibi... 

REİS — Ali Bey 307 nci fasıl üz3rihde lüt
fen, tümü üzerinde değil. 

A 
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ALÎ KAYA (Devamla) — Sanki her saha- j 
da olduğu gibi bu maddeler üzerinde de Çalış
ma Vekâleti müfettişlerinin kifayetsizliği ve 
paranın azlığı üzerinde durarak, bu sanayi or
dusunun veya personelinin kıymetli elemanla
rını selâmlamak ve müteşekkir olmak durur
ken, yine burada bir sürü yaygara yapmak su
retiyle demagojiye saptılar. 

Arkadaşlar; ben bir tarihî hâtıramı sizlere 
anlatmakta fayda buluyorum. 

REİS — Olmaz Beyefendi olmaz. Fasıl üze
rindeyiz. Müfettişlere ait mevzuat ve hususat 
burada anlatılamaz. 307 nci fasıl üzerinde ko
nuşunuz. Fasıl dışında hiçbir kimseye bir keli
me söyletmem. 

ALI KAYA (Devamla) — 1947 de işçi mü
messilleri seçimleri vardı. Bir müfettiş Kara
bük'e gelmiştir, bir iş verenin arabası içinde. 
Bütün işçilerin haykırmasına rağmen arabadan 
indirilememiştir, işte D. P. Hükümetleri 1950 
den bu yana işçilerin karşısında titremekte ve 
vazife başında ve vazife aşkı ile meşbu bulun
maktadır. (Soldan; alkışlar, bravo, sesleri) 

REİS — Çalışma Vekili. 
DEVLET VEKİLİ VE ÇALIŞMA VEKÂ

LETİ VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar; Halim Ateşalp'm beya
natından birşey anlamak cidden mümkün de
ğildir. Çünkü; kendisi bütçesini müzakere et
mekte olduğumuz vekâletin vazifelerinin şümu
lünden tamamen habersizdir. Çalışma Vekâle
tinin müfettişleri veya iş müfettişleri İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kadro fazlalıklarını ve
ya israflarını tesbit etmek vazifesiyle asla mü
kellef değildir. Bunların vazifesi sadece ve sa
dece iş Kanununun jre yürütülmesi, Çalışma 
Vekâletine mevdu diğer mevzuatın tatbikatını 
kontrol etmektir. Vekâletin fonksiyonundan bu 
kadar gafil olduktan sonra bu geç saatte büt
çenin müzakeresinde hazır bulunmak suretiyle 
lüzumsuz yere vakit kaybetmeğe neden lüzum' 
gördüklerini anlıyamıyorum. 

Bâzı arkadaşlarım tarafından sendika kon
grelerinde bulunan iş müfettişlerinden bahsedil
di. Evvelâ şunu arz edeyim ki, bu iş müfettiş
leri bu kongrelerde îş müfettişi sıfatiyle değil 
yani Çalışma Vekâletinin mümessili sıfatiyle 
değil Hükümet komiseri olarak bulunmuşlar ve 
Cemiyetler Kanunu yönünden kongrelerin ka- | 
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nun ve nizamlara uygun cereyan etmesini kon
trol etmişlerdir. Bu keyfiyet, vekâletin iştigal 
sahasının dışında bulunmaktadır. 

iş müfettişlerimizin kemiyet ve keyfiyet iti
bariyle daha yüksek bir seviyeye ulaşması, hak
kında bâzı arkadaşlarımız tarafından serd edi* 
len temennilere bütün kalbimle iştirak ederim. 
Hakikaten Çalışma Vekâletinin fonksiyonunu, 
ifasını temin eden bizzat iş yerlerinde meşgul 
olarak işçiyi işbaşında görmek onun iş şart
larını kontrol etmek ve icabında işçiyi ve iş ve
reni irşadetmek suretiyle kanunların vekâlete 
tahmil ettiği vazifeleri tahakkuk ettiren bu ele
manlardır. 

Bunların seçilmesi vt yetiştirilmesi yolunda 
gayretler sarf etmekteyiz. Bir kere mevcut iş 
müfettişlerimizin % 99 u yüksek tahsil mezu
nudur. Ondan sonra bunları yakın ve Orta - Do
ğu Çalışma Enstitümüzde sık sık kurslara tâbi 
tutmaktayız. Meslekî bilgilerini artırmaya ça
lışmaktayız. Yabancı memleketlerde elimize 
burslar geçtikçe tercihan bunları göndermekte 
ve o memleketlerdeki iş kanunlarının ve iş em
niyetinin. tatbikatını kendilerine takibettirmek-
teyiz. Bundan başka yakında huzurunuza ge
tireceğimiz teşkilât kanunumuzda bunların mik
tarını artırmayı ve kendilerinin meslekî formas
yonları bakımından diğer bâzı imkânlar sağla
mayı düşünmekteyiz. 

RElS *•- Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ben de aynı 

şeyleri söyliyeı ektim. 
REtS — Halim Ateşalp. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Vekilden evvel konuşan arka
daşımız, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü veya 
mensuplerınm konuşmalarını demogojik sözler 
olarak tavsif ve itham etti bunları tamamen ken
dilerine iade ederim. 

RElS — Rica ederim, bunlar fasıl hakkında 
değildir. 307 nci fasıl hakkında konuşunuz. 

HALIM ATEŞALP (Devamla) — Sayın 
Vekilin benim konuşmalarımı anlamak için biraz 
zahmet çekmek lâzımgeldiği yolundaki sözüne ge
lince; bendeniz iş ve işçi bulma kurumlan ve iş 
müdürlüklerinin vazifelerinden bahsettim. Ben 
diyorum ki, iş ve işçi bulma kurumlarında Demok
rat Parti başkanlarının kartları iş görmektedir. 
Bitaraf muamele yapılmamaktadır. 

A 
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REtS — Halim Bey rica ederim, 307 nci fa

sılda şu kadar bir para vardır, bunun hakkında 
ne diyorsunuz, onu söyleyiniz, fasıl dışında ko 
nuşmanıza müsaade edemem rica ederim. 

HALIM ATEŞALP (Devamla) — Ben ça
lışma müfettişleri aldıkları bu paraya karşılık va
zife ifa etmiyorlar diyorum ve tenkis edilmesini 
rica ediyorum. 

REİS — Efendim 307 nci fasıldaki paranın 
tenkisi için bir teklifiniz varsa onu lütfedin... 
Kanaatinizi söyleyin, mevzuun dışına çıkıyorsu
nuz. 

HALIM ATEŞALP (Devamla) — Vazife ya
pılmıyor, bu fasıldaki para çıkarılsın. 

RE IS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

308 

Lira 

309 

403 

408 

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

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 

8 000 

20 500 

6 000 

72 500 
RIZA TEKELl'i (Adana)— illerde asgari üc

ret tesbit etmek için kurulan asgari ücret komis
yonlarında işçi aleyhine meydana gelen bir duru
mu belirtmek için'söz aldım. Tam kanuna uygun 
komisyon. Çalışma müdürü, işçi mümessili, iş ve
ren mümessili, belediye ve ticaret odası mümessi
linden terekkübediyor. Yalnız Adana'da, Vekâ
letin nazarı dikkatine arz ederim : Belediye üye
si aynı zamanda iş veren ticaret odası mümessili, 
iş veren ve komisyon teşekkül ediyor. Üç tane iş 
veren mümessili komisyonda bir araya geliyor. 
Belediye ve ticaret odası mümessilleri ile iş veren 
mümessili. Binaenaleyh bunların kararları dai
ma işçinin aleyhine ve iş verenin lehine cluyor. 
Nitekim Adana'da durum böyle. Yanı başımızda
ki içel vilâyetinde durum böyle değildir. Mensu-

.im 0 = 1 
cat işçileri için içel vilâyetinde tesbit edilen as
gari üoret Adana'da tesbit edilenden daha fazla

rdır. Aynı bölgede oldukları halde tamamen ka
nuni bir hakla iş verenin komisyona girmesinin 
önlenmesini Vekil Beyden istirham ederim. 

REİS — ismail inan. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, asgarî ücret meselesi topyokûn memleke
tin sosyal emniyetinin mühim bir faktörünü teş
kil eder. Yani emeklerini ortaya koymak sure
tiyle geçimini temin eden vatandaşlarımızın hak-

* larının istismardan kurtarılması için asgarî ya
şama haklarının muhafaza edilmesi şartıdır. As
garî ücret bir taraftan sosyal emniyet için mü
him bir faktördür, diğer taraftan da iktisadi 
mahiyeti vardır. Eğer asgari ücret zamanında 
yani kısa müddet zarfında bütün iş kollarına 
teşmil edilmezse maliyet fiyatları üzerinde tesir 
icra eder, rekabet imkânlarını zedeler. Aynı pi
yasa konjonktürü altında bir iş verene az diğe
rine farklı ücret ödetmek doğru değildir. 

işte Ankara Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumunda çalışan işçi arkadaşlarımızın, yakın 
zamana kadar 4 - 5 lira yevmiye ile çalıştırıl
dıklarını hesaba katarsa bugünün hayat şarlan 
karşısında bunun - birakm bir aileyi - bir tek 
ferdi geçindirmesine imkân var mıdır? Bu ihti
yaç karşısında asgari ücreti bir en evvel bütün 
memlekete teşmil etmeliyiz. Ücret problemi yal
nız asgari ücretten ibaret değildir. Diğer ücret
leri de günün hayat şartlarına göre ayarlıyan 
vasıta ve müesseselere ihtiyaç vardır. 

REtS — Müddetiniz bitti. 
Recep Kırım. 
RECEP KIRIM (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, ismail inan arkadaşım asgari ücret ko
misyonlarının teşekkül ve terekküp tarzından 
şikâyet edeceklerine asgari ücretin tatbikatın 
dan, işçi aleyhine olan neticelerden şikâyet ede 
oeğine, bir çaresini düşünseydi. Biz de mebu 
suz her mebusun kanun teklif etme salâhiyet 
vardır, iş Kanununun 32 nci maddesinin terek 
küp ve teşekkül tarzını hep beraber beğenmi 
yorsak ki, ben de aleyhindeyim, birleşip bir ka 
nun teklifi ile işçi ve iş veren sayısını müsav 
hale getirebiliriz. Kendisinin de teşriî imkânlar 
buna müsaittir. Bunu neden şimdiye kadar yap 
madılarf Çalışma Komisyonunda biz de destek 
terdik. 
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REİS — Faslı reye arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

. 416 Çalışma Enstitüsü uummi 
masrafları 168 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 25 000 
REİS — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan , 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi • hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak masraflar kar
şılığı 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları ' 28 000 
REİS — Kabul edenler... Et-

. miyenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit masrafları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453. Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 592 739 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 
REİS — Kabul% edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1954 - 1957 yılları borçlan 1 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü--
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince İş ve İşçi Bulma Kum
ruma yardım 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. v— İstanbul Mebusu Mahmut Yüksel ve 3 

arkadaşının, Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları hakkındaki 6900 sayılı Kanunun 26 
ve 35 nci maddeleriyle muvakkat 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Encümeni mazbatası (2/274) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İstanbul Mebusu Mahmut Yüksel ve üç ar

kadaşının maluliyet ve ölüm sigortaları hakkın
daki 6900 sayılı Kanunun 26 ve 35 nci madde
leri ile muvakkat dördüncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile İş kaza
ları meslek hastalıkları ve analık sigortalan 
hakkındaki kanun tekliflerinin ruznameye alı
narak takdimen ve müstaceliyetle müzakere 
edilmesini arz ve teklif ederim; 

Çalışma Vekili 
f -Halûk Şaman 

REİS — Memurlara yapılan yardım misullû 
işçilere de aynı şekilde yardım yapılması hak
kındaki kanun tekliflerimle, Çalışma Encümeni 
raporlarının ruznameye alınarak takdimen gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabui 
edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi de vardır. 
Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6000 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununun 26 ve 35 nci maddeleri ile 

muvakkat 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 

MADDE 1. — 6900 sayılı Kanunun 26 ve 
35 nci maddeleri ile muvakkat 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(i) 146 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Madde 26. — Bu kanuna göre bağlanacak 

maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile sigortalı
nın ölümü halinde haksahibi kimselerine yapı
lacak tahsislere esas tutulacak aylıkların yıl
lık tu tan 1 440 liradan aşağı olamaz. 

Madde 35. -— Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazancı 6 liradan aşağı olan sigortalıların mâ- ! 
lûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primleri j 
6 lira üzerinden hesaplanır. ' j 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 6 lira ara- j 
smdaki farka ait primin tamamı işveren tara- \ 
fından ödenir. i 

Sigorta primlerinin hesabında günlük ka- ı 
zancın 50 liradan fazlası nazara alınmaz. 
• Bu madde gereğince prim hesabına esas tu
tulacak günlük kazanç, takvim ayı kaç gün 
olursa olsun, sigortalının bir takvim ayı içinde 
elde ettiği ve prime esas tutulan aylık kazanç 
toplamının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
içindeki bâzı iş günlerinde her hangi bir sebep
le çalışmamış ve çalışmadıkları günler için 
ücret almamış olan sigortalıların günlük ka
zançları, o ay içindeki fiilî kazanç toplamının 
ücret aldıkları gün adedine bölünmesi suretiy
le hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesa
bında esas tutulan gün sayıları aynı zamanda 
bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
prime esas tutulacak aylık ve günlük kazanç
larının tesbitinde, her iş yerindeki aylık ve 
günlük kazanç tutarı müstakili en nazara alınır 
ve primler buna göre hesaplanır. 

Muvakkat madde 4. — 5417, 5937, 6391 ve 
6708 sayılı kanunlar hükümlerine göre bağla
nan aylıkların, 6900 sayılı Kanunda yazılı esas
lar dairesinde ödenmesine devam edilir. 

Ancak, 5417, 5937, 6391, 6708 ve 6900 sayılı 
kanunlara tevfikan bağlanmış olan veya bağ
lanması gereken maluliyet ve ihtiyarlık aylık
ları ile sigortalıların ölümleri halinde bunların 
hak sahibi kimselerin^ yapılmış veya yapılacak 
tahsislere esas tutulan aylıklardan yıllık tutarı 
1 440 liradan az olanlar bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren 1 440 lira esasına göre ar
tırılır. 

REİS — Efendim, birinci maddede üç husus 
vardır. Bunları ayrı ayrı reylerinize arz ede
ceğim. 

SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ kanunun müstaceliyetle mü
zakeresinden dolayı hakikaten şahsan ve böl
gemdeki işçi vatandaslanmız adına memnuniyet 
ve şükranlarımı arz ederim. Ancak maddeler 
karışıktır ve burada süratle okunmuştur. Pek 
anlaşılamadı. Meselâ maluliyet maaşı senelik 
olarak ifade edilmiştir. Bu hususlann izah edil
mesini rica ediyorum. O takdirde verilecek bu 
kısa izahat neticesinde arkadaşlann temas et
mek istedikleri hususlar olursa bu da temin edil
miş olur. Reis Bey de bunu fark ettikleri içindir 
ki, maddeleri ayn ayn reye koymak karannda 
olduğunu bildirmişlerdir. •>. 

REÎS — Necdet Azak. 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ NECDET 

AZAK (Bursa) —- Muhterem arkadaşlanm, tet
kik edilen kanun lâyihası, 6 900 sayılı Maluli
yet, ihtiyarlık, ölüm sigortalan Kanununun 
26 ve 35 ve muvakkat 4 ncü maddelerini tadile 
mütedair kanundur. Tadil teklifi iki esas üze
rinde mütalâa ediliyor. Bu esaslardan birisi şim
diye kadar primlerin hesabından asgari had ola
rak alınmış olan günde 3 liranın 6 liraya çıkarıl
ması teklifidir. Bugün umumi hayat seviyesinin 
yükselmesi dolayısiyle, pek az işçinin 3 lira se
viyesinde kaldığını göstermektedir. Dolayısiy
le bugün primlerin esasında, verilecek ödenecek
lerin esasında ele alman en az miktar olan 3 lira
nın 6 liraya çıkarılması, bu kanunun esaslann-
dan birisidir. Bu kanundaki ikinci teklif thti-
varlık Sigortasının aylık asgari miktarının tes-
bitinden ibarettir. Malûm olduğu üzere, bugün 
bu miktar yılda 720 ve ayda 60 liradır. Yani 
ihtiyarlık sigortasının ieabettirdiği veçhile tam 
olarak yerine getirmekte, çok kısa hizmet ve 
çok az prim ödeme müddeti olması dolayısiyle 
yaşı ilerlemiş bir işçi aynldığı takdirde kanun 
kendisine ayda 60 yılda 720 lira bir aylık bağla
maktadır ki, bugünkü teklif bunun ayda 12Û, 
yıllık miktarının da 1 440 liraya iblâğıdır. Zan
nediyorum ki, arkadaşlanmın istediği izahatı 
-arz etmiş oluyorum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Maden işçi
leri de aynı kategoriye dâhil mi? 

NECDET AZAK (Devamla) — Demin de arz 
ettim. 6900 sayılı Kanun hükmü maden işçile
rine de aynen tatbik edilecektir. Bir değişiklik 
ıuevzuubahis değildir. Burada yapılan 3 liranın 
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6 ya'çıkarılması ve 720 nin 1 440 liraya iblâğı
dır. 

REİS — Maddeleri birer birer okutup reyi
nize arz edeceğim. 

6900 sayılı Maluliyet,' İhtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununun 26 ve 35 nci maddeleri ile 

muvakkat 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — T) 900 sayılı Kanunun 26 ve 
35 nci maddeleri ile muvakkat 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 26 . Bu kanuna göre bağlanacak ma
luliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile sigortalının 
ölümü halinde hak sahibi kimselerine yapıla
cak tahsislere esas tutulacak aylıkların yıllık 
tutarı 1 440 liradan aşağı olamaz. 

. REİS — 26 nci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazancı 6 liradan aşağı olan sigortalıların ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primleri 
6 lira üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 6 lira ara
sındaki farka ait primin tamamı iş veren tara
fından ödenir. 

Sigorta primlerinin hesabında günlük kazan
cın 50 liradan fazlası nazara alınmaz. 

Bu madde gereğince prim hesabına esas tu
tulacak günlük kazanç, takvim ayı kaç gün olur
sa olsun, sigortalının bir takvim ayı içinde elde 
ettiği ve prime esas tutulan aylık kazanç topla-

, minin 30 da biridir. 
Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 

içindeki bâzı iş günlerinde her hangi bir sebeple 
çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret 
almamış olan sigortalıların günlük kazançları, 
o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret aldık
ları gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabın
da esas tutulan gün sayıları aynı zamanda bun
ların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
prime esas tutulacak aylık ve günlük kazanç
larının tesbitinde, her iş yerindeki aylık ve gün
lük kazanç tutarı m,üstakillen nazara alınır ve 
primler buna göre hesaplanır. 

REİS — 35 nci maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.1959 C : 1 
I Muvakkat madde 4. — '5417, 5937, 6391 ve 

»6708 sayılı Kanunlar hükümlerine göre bağla
nan aylıkların, 6900 sayılı Kanunda yazılı esas
lar dairesinde ödenmesine devam edilir. 

Ancak, 5417, 5937, 6391, 6708 ve 6900 sayılı 
kanunlara tevfikan (bağlanmış olan veya 'bağ
lanması gereken maluliyet ve ihtiyarlık aylık
ları ile sigortalıların ölümleri 'halinde bunların 
hak sahibi kimselerine yapılmış veya yapılacak 
tahsislere esas tutulan aylıklardan yıllık tutarı 
1 440 liradan az olanlar bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren 1 440 lira esasına göre ar
tırılır. 

REİS —Muvakkat 4 ncü maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

I MADDE 2. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
takibeden aybaşında meriyete ıgirer. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ NECDET 
AZAK ((Bursa) — Muhterem arkadaşlar, bu ka
nunun encümenlerde müzakeresi sırasında, ikin
ci madde, !bu kanun neşredildiği tarihi takibeden 
aybaşında meriyete ıgirer diye yazılmıştı. De
min arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ödenek
lere zam meselesi olduğu için, ikinci maddenin, 
bu kanun" 1 Mart 1959 tarihinden itibaren meri
yete girer, şeklinde değiştirilmesini teklif ediyo
rum. İltifatınıza mazhar olmasını bilhassa rica 
ederim. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
•Çalışma Encümeni Reisi 

Bursa Mebusu 
Necdet Azak 

i MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Encümen tarafından ikinci madde
nin yürürlük tarihinin 1 Mart 1959 olarak de
ğiştirilmesi teklif edilmektendir. Te'klifi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashih edilmiş şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. 

1 Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunun Ihükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

'Kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

8. — İzmir Mebusu Ahmet Ünal ve 3 arkada
şının, îş kaazlariyle meslek hastalıkları ve analık 
sigortalan hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 6707 
sayılı Kânunla muadel 7 nci maddesi ile mezkûr 
kanuna aynı kanunla eklenen muvakkat 3 ve 4 
ncü maddelerin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Çalışma Encümeni mazbatası (2/273) (1) 

REÎS — Encümen. 
ÇALIŞMA ENCÜMENUÎ REÎSÎ NECDET 

AZAK (Bursa) — Efendim, sigorta kanunları, 
meslek hastalıkları, iş kaazları ve analık bir 
feol, maluliyet, ihtiyarlık, ölüm bir kol, hasta-. 
lık, analık sigortaları bir kol olmak üzere üç 
kolda toplanır, bu üç kola âm ve şâmil müşte
rek hükümler mevcuttur. 

Demin kabul buyurduğunuz maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortası primlerine ait asgari 
haddin 3 liradan 6 liraya çıkarılması hakkında
ki Kanun idi. Bu, 4772 sayılı Kanunun, îş ka
zaları, meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
ile diğer sigortalarda olduğu gibi 3 'liradan 6 li
raya çıkarılması kasdiyle takdim edilmiş bir 
kanun teklifidir. Sigorta kolları ayrı ayrı oldu
ğu için bunların da kanuna göre ayrı ayrı vefü-
mek zarureti 'hâsıl olduğundan bu kanunu ge
tirdik. Maksadımız bundan ibarettir efendim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
AHMET ÜNAL (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, 4772 sayılı îş kazaları, meslek hasta
lıkları ve analık sigortaları Kanununun 7 nci 
maddesi ödeneklerin hesabına esas tutulmak üze
re günlük kazancın asgari haddini 2 lira olarak 
tâyin etmişti. İhtiyaca cevap verilmediği görü
len bu madde 1956 senesinde 6707 sayılı Kanun
la değiştirilmiş, günlük asgari kazanç en az 3 
lira en çok 50 lira olarak Meclisi Âlice kabul bu-
yurulmuştur. 1956 senesinden bu yana değişen 
şartlar karşısında işçi ücretlerinde vukubulan 
artış ve son yıllarda yükselen hayat seviyesi ile 
müterafik olarak artan asgari geçim standardı. 

(i) 147 S. sayılı'matbua zaptın sonundaır. 
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nazara alınarak tadil teklifi ile huzurunuza ge
len mer'i kanunun 7 nci maddesindeki asgari 
kazanç 3 liranın 6 liraya yükselmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Takdir buyuracağınız veçhile 3 lira günlük 
kazanç ile iş kazasına uğrıyarak parmağının bir-
kısmını veya vücudunun muhtelif yerlerinden 
yara almak veya işten mütevellit meslek hasta
lığına tutularak günlerce iş tutamıyan» daha 
acısı iş kazasında ölen sigortalıların çocukları 
mağdur olduğu ve olacağı, geçimini temin ede-
miyeceği açık bir hakikattir. 

Bu sebeple memleket sanayiinde feragat ve 
fedakârlıkla çalışmakta iken iş kazasından ölen 
işçi aile ve çocuklarının yüzünü güldürmek yine 
bu uğurda geçici iş göremezliğe uğrıyacak veya 
uğramış olan ve fakat 3 lira asgari ücret üzerin
den ödenek alan, bariz bir geçim sıkıntısında olan 
vatandaşlarımızın mağduriyetini kısmen gidere
ceğine kaani olarak huzurunuza getirmiş oldu
ğumuz kanun teklifinin kabulünü istirham ede
rim. 

' Kanun kabul edildiği takdirde büyük işçi küt-
leşi memnun olacaktır-

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selâmlar, te
şekkürlerimi arz ederim. 

REÎS — Ruznameye alınıp takdimen görü
şülmesi kabul edilmişti. Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4772 sayılı İş kazalariyle meslek hastalıMan ve 
analık sigortaları Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun* 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 6707 sa
yılı Kanunla muaddel 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulan günlük kazançların en çok haddi 
50 lira ve en az haddi 6 liradır. 

Günlük kazançları 6 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 6'lira ve 
günlük kazançları 50 liradan fazla olanların 
günlük kazançları 50 lira sayılır. 
v REÎS — Değiştirilen 7 nci maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.M 
Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi-kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna 6707 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ve 4 ncü mad
deler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 3. — İş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6 liradan az 
günlük kazanç üzerinden bağlanmış olan veya 
bağlanması gereken daimî iş göremezlik ödenek
leri ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 
bağlanmış olan veya bağlanması gereken gelir
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 6 lira asgari günlük kazanç esasına göre 
artırılır. 

REİS — Muvakkat madde hakkında söz is-
tiyent Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 6 liradan az günlük ka
zanç üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği al
makta olan sigortalıların ödenekleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 lira asgari 
kazanç esasına göre artırılır. 

REİS — Muvakkat 4 ncü madde hakkında 
«öz istiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddenin tümünü reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. • . j 

i 
MADDE 3. — Bu kanun neşredildiği tarihi ] 

takibeden ay başından itibaren meriyete girer, j 
REİS — Bir teklif var okuyoruz efendim. | 

ö i 
Yüksek Reisliğe ı 

Müzakere edilmekte olan kanunun 3 ncü j 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. \ 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari- I 
hinden itibaren mer'idir. 

Çalışma Encümeni Reisi \ 
Bursa Mebusu I 
Necdet Azak 

REÎS -— Teklifi reylerinize arz ediyorum. ! 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi 1 Mart 1959 tarihinden mer 'i ol
mak üzere reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1959; C : İ 
MADDE 4. —Bu kanun hükümlerini icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok-

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

9. — Bursa Mebusu Recep Kırım ve üç ar
kadaşının, Hastalık ve analık sigortası Kanıu-
nunun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 
nci maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kattın teklifi ve Çalışma Encümeni maz
batası (2/272) (1) 

REİS — Ruznameye alınması takrirle kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir 

Müstaceliyet teklifi vardır. Reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müstaceli
yetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanu
nunun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 
nci maddeleri ile 6709 sayılı Kanuaıla eklenen 
muvakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

*• MADDE 1. — 5502 sayılı Hastalık ve analık 
sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muad
del 7 ve 27 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazançların en çok haddi 
50 ve en az haddi 6 liradır. 

Günlük kazançları 6 liradan az olanlarla 
ücretsiz çalışanların günlük kazançları 6 lira 
vo günlük kazançları 50 liradan fazla olanların 
günlük kazançları 50 lira sayılır. 

3 aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde 
çalışan sigortalıların ödeneklerine esas tutu
lacak günlük kazançların tesbitinde her iş yerin
deki kazanç tutarı müstakillen nazara alınır ve 
ödenekler buna göre hesaplanır. 

(1) 220 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Muaddel 7 nci maddeyi kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 27. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 

kazançları 6 liradan aşağı olan sigortalıların 
Hastalık ve analık sigortası primleri 6 lira üze
rinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 6 lira arasın
daki farka ait primin tamamı iş veren tarafın
dan ödenir. 

Günlük, haftalık, aylık ve bunlara benzer 
muayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da ko-
müsyon ücreti, kâra iştirak, tasarruf, yalnız ser
vis mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman 
ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların 
prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutula
cak günlük kazançları, 7 nci madde hükmü 
mahfuz kalmak şartiyle, îcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile belli edilir. 

REİS — Muaddel 27 nci maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin tümünü kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5502 sayılı Kanuna 6709 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 6 liradan az günlük kazanç 
üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği almakta 
olan sigortalıların ödenekleri bu kanunun meri
yete girdiği tarihten itibaren 6 lira asgari gün
lük kazanç esasına göre artırılır. 

RE IS — İkinci maddeyle değiştirilen mu
vakkat 3 ncü maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ikinci maddenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ncşredildiği tarihi 
takibeden ay başında meriyete girer. 

REİS — Bu madde hakkında encümenin tek
lifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan kanunun 3 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Encümeni Reisi 
Bursa Mebusu 
Necdet Azak 

2.1959 C : 1 
ı MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tart-
; hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Teklifi reylerinize arz ediyorum, 
j kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi 1 Mart 1959 tarihinden mer'i olmak 
üzere reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

* MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

4 ncü maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Arkadaş

lar, deminde arz ettğim gibi hakikaten Mart'tan 
evvel memur arkadaşla birlikte bilhassa malûl 
olan işçilerimiz hakkında Çalışma Vekâletinin 
ve diğer arkadaşların gösterdikleri alâka iftihar
la karşılanmaya değer. Bu kanunun memleke-

i timize hayırlı olmasını temenni ederim. Kaç iş-
I çinin bundan istifade ettiğini de öğrenmek u-
j terim. Bunu da burada ifade ederlerse çok daha 
î iyi olacağını tahmin ediyorum. 

: REİS — Buyurun, Vekil Bey. 
DEVLET VEKİLİ VE ÇALIŞMA VEKA-

İ: LETİ VEKİLİ MALÜK ŞAMAN (Bursa) — 
J Efendim; bu kanunlarla yapılan tadil dolayısiyle 

maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağ
lanmış olan gelirlerden 3 500 kişi ve iş' kaza
ları, meslek hastalıklarından bağlanmış olan ge
lirlerden l1 500 - 1 700 kişi bu kanunun yaptığı 
artırmadan faydalanacaktır. 
İzahtan varestedir ki bundan sonra bağlana

cak gelirler de bu gelirlerin sahipleri de yine 
bu kanunların yaptığı artırmadan faydalana 

i çaktır. 
REİS — Kanun teklifinin heyeti umumiye

sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve teklif kanunlaşmıştır. 

R — Sanayi Vekâleti bütçesi 

10. — Petrol Dairesi 1959 maîî yüı bütçe 
I kanunu lâyihası ve Bütçp Encümeni mazbatası 
j (1/271) (1) 

REİS — Sanayi Vekâleti bütçesinin müza
keresine Petrol Dairesi Reisliği bütçesi ile bir
likte başlıyoruz, efendim. 

(1) 55 8, Sayılı matbua zaptın ş<mundad%r* 
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Söz alan mebus beylerin söz sıralarını oku

yorum: Kıza Tekeli, Baki Erden, Hüseyin Ba
lık, Orhan Uygun, Turgut Yegenağa, Suat Bs-
şol, Hıfzı Oğuz Bekata, Necati Topcuoğlu, 
Emin Soysal, Cemal Zühtü Aysan, Nuri Cirit-
oğlu, Recep Denğin, ismail inan, Behram öcal, 
Fazıl Yalçın, ibrahim Us, Dursun Akçaoğlu, 
Halim Ateşalp, Hamza Eroğlu, Rauf Bayındır, 
Ferda Güley, Hasan Tez, Ferid Melen, Osman 
Bölükbaşı, Osman Canatan, Hayri Çopuroğlu, 
Hürrem Müftügil, Faruk Ayanoğlu, Selim 
Soley. 

RE IS — Rıza' Tekeli... Şahsınız adına mı ko
nuşacaksınız? 
, RİZA TEKELİ (Adana) — Hayır elendim 
C. H. Partisi Meclis Grupu adına konuşacağım. 

RElS — Buyurun... 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA RIZA 

TEKELİ (Adana) — Muhterem arkadaşl irim; 
Memlekette, gerek hususi ve gerekse resmî 

sektöre dâhil, sanayi, madenler ve enerji saha
larındaki faaliyetleri tanzim etmekle vazifeli 
Sanayi Vekâleti hakkında C. H. P. Grupunun 
görüşünü arz ediyoruz : 

Memleketimiz iktisadi yönden, zirai bir bün
yeye sahiptir, iktisadi sistemin verimini artır
mak için sanayileşmenin zarureti Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında biliniyordu. Sanayileşme ha
reketinin başlangıcı 1930 dan ötelere gider. 

Grapumuzun D. P. hükümetleriyle görüş ay
rılığı, sanayileşme hareketinde değil, sanayileş
mede gidilen yol üzerinde toplanmakladır. C. 
H. P. Grupu her vesile ile, sanayi hareketinin 
memleket şart ve imkânlarına uygun tanzim 
edilmiş bir programa, umumi bir endüstri plâ
nına göre yürütülmesi lâzım geldiğini tekrar
lamıştır. Geri kalmış bir memleket olarak kal
kınma mevzuunda bütün kuvvetleri seferber 
ederek ve yatırım işlerinde teker teker plânla
ma yerine, umumi bir plânlama yapmak zorun
dayız. Vekâletin kuruluş kanununda yazıldığı 
gibi, yatırımların önem sırasını tesbit etmek, 
tatbik etmek bizim için en hayati meseledir. 
Uzun yıllar D. P. hükümetleri tarafından ilti
fat gömıiyen bu görüş, işlerin çıkmaza girmesi 
sonunda, mesul vekilin bütçe komisyonunda vâ
ki beyanatından öğreniyoruz ki, şimdi aynı Hü
kümet tarafından kabul edilmiş görünmektedir-. 
Muhterem arkadaşlar; sanayiin yaptığı iş, 
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ham maddeyi makinalar vasıtasiyle işliyerek 
mamul hale getirmektir, istihsal ettikleri. mal
zeme nevine göre, (Yatırım, mutavassıt, istih
lâk) diye 3 grupa ayrılırlar. D. P. hükümetleri 
ele geçen çok uygun dış ve iç imkânları iyi 
kullanmayı bilememiş, sanayi sahasında yatı
rımların ekserisini şeker, mensucat gibi istih
lâk koluna yapmıştır. Doğrusu 3 kolda bera
ber gidilmekti. C. H. P. devrinde böyle yürün-
müştü. Son 8 sene içinde doğurucu sanayiin ba
şında gelen, Karabük Demir Çelik fabrikaları
na yapılan tek ilâve 300 bin ton kapasiteli bir 
Kok Fabrikasından ibaret kalmıştır. Enerji sa
halarına büyük yatırımlar yapılırken, enerji 
probleminin bütün cepheleriyle çözülmesinin, 
ağır makina ve çelik sanayiine dayandığı bi-
linmemiştir. Ele geçmez fırsat ve imkânlar or
tasında, küçük sulamada kullandığımız santrifüj 
su tulumbasını çevirecek küçük bir dizel mo
torunun hâlâ memlekette yapılmamış olması af
fedilmez bir hatadır. Millî gelirimizin yarısının 
Ziraat sektörüne aidolduğu malûmunuzdur. Bu 
en büyük gelir kaynağımızı çoğaltacak azot sa
nayiinin, gübre imalinin, mensucat ve çimento-
dani önce ele alınması lâzımdı. Plansızlık de
diğimiz budur. 

istihlâk sanayiinde yapılanlara gelince: 
Burda yapılanların çoğunun işletmecilik yönün
den kuruluş düzenleri yanlış olmuştur. Bu mev
zua girerken sanayiin vazifesini söylememiz 
gerekiyor. Sanayiin vazifesi, halka muhtacol-
duğu her nevi mamul emtiayı ucuz temin et
mektir, gayesi ucuz istihsaldir. Ucuz istihsal
de her şeyden evvel sınai tesislerin kuruluş 
düzeninde hata yapılmaz ise mümkün olabilir. 
Mensucat sahasına bu açıdan bakıyoruz: Bu 
sahada inkişaf daha ziyade hususi sektörde ce
reyan etmiştir, Smayi Kalkınma Bankasının da 
bu inkişafta geniş ölçüde yardımı olmuştur. 
Buna rağmen, mensucat fabrikalarının kuruluş 
düzeninin bugünkü hali, kelimenin tam mâna-
siyle, katastrofaldir. 20 nci asırda modası geç
miş, dağınık düzenli, küçük kapasiteli birçok iş 
yerlerinin kuruluşuna seyirci kalınmıştır. Ucuz 
istihsal yapan mensucat fabrikaları kombina, 
(iplik, dokuma, apre, boya, basma bir çatı al
tında) çalışan ve büyük istihsal kapasiteleri 
olanlardır. Bizde kurulmuş olanlar bunun tam 
tersidir. Bunlar hiçbir zaman halka ucuz istih
sal yapamıyacaklardır. Şeker ve çimento fab-
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likalarının kuruluş düzeninde de ekseriyetle 
aynı hata yapılmıştır. Ne deniz, ne de demiryo
lu, üzerinde olmıyan, maden kömürü karayo
lundan getirilen bir yere çimento fabrikası kur
manın manasızlığını örtmeye imjcân yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine geçiyoruz. 
Bu teşekküller tamamen errasyonel çalışmakta, 
bunun neticesinde büyük zararlar yaparak iş
letmelerin malî durumları vahim hale gelmiş 
bulunmaktadır. Şimdi çare olarak, zararlı ça
lışmanın önlenmesi için, İktisadi Devlet Teşek
külü mahsul fiyatlarına zam yapılmaktadır. 
Zam yolu D. P. Hükümetince korijüktüre uy
madır, istikrar tedbiridir. Kötü işletmeye bu te
şekküllerden misaller vereceğiz: 

Birinci misal Etibank camiasına dâhil Ereğli 
Kömür İşletmeleridir. Bu işletme 1955 te taş 
kömürünün tonunu 36 liraya maletmekte idi. 
1956 da maliyet 47>ve 1957 de 70 liraya yük
seldi. Buna sebep. Sanayi Vekilinin bir söz
lü soru vesilesiyle söylediği gibi, işçi üeretin-
deki artış değildir. 1955 te yılda işçiye ödenen 
ücret yekûnu 61, 1956 da 72 ve 1957 de 84 mil
yon liradır. Basit bir hesap şu neticeyi verir-

1956 da istihsal edilen kömür 3,5 milyon ton, 
1955 e nazaran -ödenen fazla işçi ücreti 12 mil
yon lira, ton baş ID a 370 kuruştur. Halbuki ma
liyet artışı tonda 9 liradır. 1957 nin hali daha 
acıklıdır. 1965 e göre işçiye ödenen fazla ücret 
yekûnu 24 milyon lira, istihsal 4 milyon tona 
.yakın, işçiye ödenen fazla ücret ton başında 7 
lira, maliyet artışı ise 34 liradır. 1957 de ton 
maliyeti 70 lira, 1955 tekinin % de yüz fazlası. 
Görülüyor ki, maliyet artışına sebep işçi ücreti 
değil, daha ziyade israf ve kötü işletmeciliktir. 
Bunun neticesi, Ereğli Kömür İşletmeleri 1957 
bilançosunu 180 milyon lira kapamıştır. 
İktisadi istikrar tedbiri olarak Hükümetin yeni 
bulduğu çare, zam yolu, dahi zararı kapatama-
mış, 1958 de taş kömürün ton fiyatı 84 liraya 
çıkarıldığı halde, işletme yine 48 milyon lira 
zarar etmiştir. Halen bu müessesenin müterakim 
borç yekûnu 934 milyon liraya yükselmiştir. 

îktoci misalimiz Kuzey - Batı Elektrik İstih
sal ve Tevzi Müessesesi : Bu müesseseye bağ
lı Sarıyar Hidro - Elektrik İşletmesinin 80 bin 
kilwat takatinde olan iki türbinin yeri boş 
durmaktadır. 20 milyon liralık foir tediye ite 
(bunlar temin edilebilinirdi. Müessesenin* elek
trik rinıgindeki mevcut takatin sarfiyatı düşük-
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tür. Sanayi Vekâleti bu müessesenin sattığı 
elektrik enerjisi için (hâlâ 'bir fiyat politikası tes-
fcit edememiştir. Müşterilere Kwh 3 ilâ 8 kuruş 
arasında satılmaktadır. Düşük verim, hesapsız 
iş, ıbu müessesenin de malî durumunu çıkmaza 
sokmuştur. 1958 de 40 milyon lira zarar etmiş, 
müterakim borç yekûnu 634 milyon liraya ulaş
mıştır. Zararı kapamak zam yolu ise, ucuz elek
trik efsanesi de tarihe karışmakta >gecikmiyecek-
tir. 

İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin 'hususi serma
ye ile (beraber yaptığı yatırımlar da ekseriyetle 
hatalı olmuştur. Bu mevzuda ıSümerbank'm iş
tiraklerinden misal vereceğiz : Bu müessese 
hususi sermaye ile (birlikte 10 aded dağınık dü
zenli pamuklu mensucat fabrikası kurmaya ko
yulmuştur. Bunlar 10 bin iğli, 200 tezgahlı kü
çük fabrikalardır. Gerek bunlara ve gerek baş
ka işlere ortaklık için fiilen 1956 yılına kadar 
100 milyon lira ödemiştir. 1956 da bu iştirakle
rinden temin ettiği -gelir sadece 1,5 milyon lira
dır. Kendi öz kaynakları yetmediği için Sümer-
bank 100 milyonlarca kredi 'kullanmak zorunda 
kalmış, % 7 faiz 'ödemiştir. % 1,5 yatırım ranta-
bilitesine "karşılık % 7 faiz ödeme, hesapsızlığın, 
yanlış yatırımın, kötü işletmeciliğin riyazi de
lilidir. Malî işleri Devlet murakabesinin djşmda 
olan bu gîbi işlere, sırf D. P. ye politik menfaat 
temini için, İktisadi Devlet Teşekküllerinin or
tak olarak iştirak ettirilmesi, millet parasının 
israfı, tamamen hatalı olmuştur. 

Yanlış yatırımlara dair tipik bir misali ener
ji sahasından vereceğiz : Demin arz ettiğimiz 
veçhile, Sarıyar'm 80 'bin kilovattık takat temin 
edecek türlbinlerm yerleri <boş durmaktadır. Her 
işte olduğu gibi, bu da yarını. Durum böyle 
iken, münhasıran elektrik enerjisi istihsal et
mek için, aynı bölge içinde Hirfanlı barajına 
400 milyon lira yatırılmıştır. İlerideki elektrik 
enerji ihtiyacı karşılanmak isteniliyorsa, 200 
milyon ile Hirf anlının 2 misli takatinde 240 bin 
kiBovatltk Seyitömer Termik 'Santralinin azot 
f afbrikası ile birlikte kurulmasına (gitmek lâzım
dı. Zira hem yatırımdan tasarruf edilir, hem de 
Seyitötaer linyitleri sarf edilirdi. 

REİS — Vaktiniz tamamchr, cümlenizi ta
mamlamanızı rica ederim. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Bilindiği gîbi 
Seyitönıer linyitlerinin ancak % 35 i hammadde 
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olarak Azot fabrikasında kullanılabilecek evsaf
tadır. Bakiye % 65 in sarfı için Termik San
tralin kurulması bir mecburiyet olarak karşımı
za dikilecektir. 

REİS — Vaktiniz tamamdır beyefendi. 
RIZA TEKELİ (Devamla) — Bir dakika 

müsaadenizi rica edeceğim. (Soldan, «okusun» 
sesleri) (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Vaktiniz tamamdır efendim, mü
saade edin. 

Baki Erdem (Yok sesleri), Hüseyin Balık 
(Yo'k sesleri), Orhan Uygun (Yok sesleri) 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa (378) işti
rak olmuş, (807) kabul, (71) ret. Kanun kabul 
edilmiştir. 

D. P. Meclis Grupu adına Yekta Tensel, bu
yurun efendim. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA YEKTA 
TEKSEL (Bursa) — Sanayi Vekâletimiz bütçe
sinin Yüksek Heyetiniz huzurunda geçen sene 
müzakeresi sırasında grupumuz adına söz olarak 
iktidarımız tarafından memleket sanayiine ve
rilen veçhe ve ehemmiyet üzerinde bir nebze dur
muştum. Aradan geçen bir senelik müddet zarfın
da milletçe girişmiş olduğumuz büyük kalkınma 
ve cihazlanma savaşında yeni ve parlak merha
leler katetmiş olduğumuzu bugün bu mukaddes 
kürsüden tekrar ifade edebilmek benim için çok 
şerefli bir vazife olmaktadır. 

Vekâlet bütçesinin encümende enine boyuna 
ve derinliğine uzun uzadıya tetkik ve münakaşası 
üzerinde ehemmiyetle durulmaya lâyık bir haki
kati meydana koymuştur. 

Milletimizin taşıdığı yüksek vasıflara ve» mem
leketimizin çeşitli, tabiî imkânlarına rağmen şu 
veya bu sebeple uzun senelerin ihmali sonunda ik-
tisaden çok geri bir memleket manzarası arz eden 
Türkiyemizin kendisine lâyık ve yaraşır bir mil
let seviyesine ulaşabilmesi ve muassır medeni mil
letler seviyesinde bir yaşayış imkânına eriştiril
mesi lüzumunda ittifak eden muhalif muvafık. 
bütün arkadaşlarımızın Hükümetin takibettiği 
iktisadi kalkınma politikasının mühim bir veçhe
sini teşkil eden sanayi, maadin, enerji politikası
nın esası hakkında derin sayılacak noktai nazar 
ayrılıkları yoktur. Diğer bir deyişle, denilebilir 
ki, takibedilen politika esası ve ana hatları itiba
riyle millî bir politika olarak mütalâa ve kabul 
edilmektedir, 
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Muhterem arkadaşlar; muhalefete mensup ar

kadaşlarımızın sanayi bütçesinin müzakeresi mü
nasebetiyle iktidarımıza yönelttikleri tenkidler-

• den en mühim noktayı yine bir plân ve program 
meselesi teşkil etmiştir. Bu geçen seneki tenkidle-
rin de mihrak noktası olmuştur. Hükümete men
sup arkadaşlarımızın verdikleri etraflı ve müker
rer izahata nazaran malesef muhalefeti bu nok
ta üzerinde tatmin etmek mümükün olmuyor. 

. Tenkidi kendilerine vazife bilmeleri tabiî bulu-
• ııau muhalefet sözcüleri yapılan büyük iş ve hiz-
i metlerin hiçbirisinin lüzumsuzluğunu iddia et-
I memekte olduklarına göre bunların bir plân ve 
| programa istinadetmediğini de ileri sürmemeli-
ı dirler. Veyahut hangi işin lüzumsuz olduğunu 
j sarahatle ifade etmelidirler. 
! İktidarımız tarafından memleketi bir müref-
I feîı insanlar ülkesi haline getirecek büyük işler 
I yapılıyor, milyarlar sarfolunuyor, binlerce tek-

nisiyenler, işletmeciler bu mevzuda çalışıyorlar 
ve bütün bunlar plânsız ve programsız yapılıyor 
buna inanmak da inandırmakda müşküldür. Hat
tâ mümkün değildir. Kaldı ki, giriştiğimiz işler-

I den bilhassa temel tesis mahiyetini taşıyanların 
I birçoğunda Beynelmilel İmar ve Kalkınma Ban-
| kası, Eximbank ve DLF gibi beynelmilel malî 
i teşekküllerin finansman paylan vardır. Yani bu 
; müesseselerce de derin bir tetkik süzgecinden geç-
| mekte, memleket kalkınmasına fayda ve lüzumu 
' kabul ve tesbit edildikten sonradır ki, yardıma 
! mazhar olmaktadır. Demekki yalnız millî değil ay-
: nı zamanda beynelmilel bir tetkik ve tasvibe maz-
I har olan teşebbüslerimize dahi plânsız ve prog-
i ramsızdır demek bilmem ne dereceye kadar hak-
1 sin as bir görüştür. Buna rağmen arkadaşlarımız 
j bütün bunları bir plân ve program çalışması ola-
| rak kabul etmemekte niçin ısrar ederler anlaşıla-
! maz. 
i İktisadi kalkınma ve cihazlanmasmı tamam-
J lamış bir memlekette birikmiş ve taşmış sermaye-
| lorin harekete getirilmesi için yeni imkân ve kay-
| naklar arandığı zaman şu veya bu işler belki ön-
I ceden katî plânlara bağlanabilir. Fakat mahsulü 
| iç, ve dış pazarlara nakledecek yolları dahi bulun-
i mıyan, liman ve yükleme tesis ve teçhizatından 
J enerji kaynaklarından millî mahsullerini değer

lendirecek fabrikalardan, hattâ en basit ve ipti-
I dai bir ihtiyaçolan akar sudan mahrum, iktisa-
J den tamamen âtıl ve statik bir manzara arz eden 
i çok seneler kaybetmiş bir memlekette büyük ser-
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maye terakümü bulunan memleketler usulleri 
tatbik edilemiyeceği gibi bu memleketlerin da
ha ziyade totaliter memleketlere has üç senelik, 
5 senelik plânlarla kalkındırılmasının mümkün 
olamıyacağı da kabul edilmek lâzımdır. 

iktidarımıza yükletilen tenkidlerden bir baş
kası da yaptığımız yatırımların istihsalden gayrı 
sahalara tevcih edilmiş bulunmasıdır. Biz ise bi
lâkis bütün gayretimizin bilhassa istihsale matuf 
olduğu iddiasındayız. Ve bu böyledir. Farzediniz 
ki, istihsal yapıyorsunuz, fakat nakledemiyorsu
nuz, yükleyemiyorsunuz, çünkü yolunuz, lima
nınız yoktur. İstihsale girişiyorsunuz, enerji kay
naklarından mahrumsunuz, böyle istihsal politi
kası olmaz arkadaşlar. 

Iktisaden geri kalmış memleketlerde iki züm
re vatandaş mevcuttur. Yüksek bir refah seviye
sinde yaşiyan bir avuç insan ve bunun yanında 
refahla ilgisi olmak şöyle dursun adeta sefalet 
içinde yaşiyan ve ihtiyacın ne olduğunu dahi 
unutmuş büyük bir kitle \ 

Demokrat Parti işte bu büyük vatandaş top
luluğuna yine .ondan aldığı kuvvetle sarılmış ve 
takibettiği iktisadi siyasetle ba kitleyi yollarla, 
limanlarla, barajlarla, teçhizat ve kredi ile istih
sal ve istihlâk sahasına eriştirmiştir. Biz mille
timizde yarattığımız bu ihtiyaç ve istihlâk duy
gusu ile iftihar ediyoruz. Ataleti silkerek uya
nan şahlanan bu ihtiyaç duygusu memleketimiz
de bir çalışma seferberliği halinde devammetmek
tedir. Daha henüz iki senesini dahi doldurmamış 
bulunan Sanayi Vekâletimiz tarafından geçen 
bütçe senesi içinde memleket sanayiinin inkişaf 
ve tealisi yolunda çok değerli hizmetler yapıl
mıştır. 

Bu arada bilhassa yeni yatırmalara ait iç ve 
dış tediyeler arasındaki nispeti iç tediye lehine 
çevirmek için yapılan çalışmaları zikretmek ica-
beder. Yeni yatırımların dış tediye kısımlarını 
azaltmak için kurulan bu organizasyon çok fay
dalı olmaktadır. Gerek resmî, gerekse hususi 
sektöre ait bir yatırım yapılacağı zaman tah
sisler yapılmadan önce bu organizasyonun kont-
rolundan geçmekte ve dış tediyeler de büyük 
tasarruflar sağlanmaktadır. Mütemadiyen ge
lişme halinde bulunan millî sanayi mamulleri-
inizin kaliteleri yükselip çeşitleri' arttıkça esa
sen birçok, ihtiyaçların dâhilen temin edilmesi 
mümkün olmaktadır. Yani diğer bir deyişle di-
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şardan getirilecek yatırım malzemesi ihtiya
cımız süratle azalmaktadır. 

Vekâletin büyük bir önemle üzerinde dur
duğu meselelerden birisi de Devlet Ibtisadi Te
şekküllerinin finansmanı ve zararları mevzuu 
olmuştur. Hükümet programında açıklanmış 
(olduğu şekilde bu müesseselerin kendi kendi
lerini idare eder konjonktür icaplarını takıbe-
debilen ve zararsız çalışabilir hale getirilmeleri 
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu müesseseler
den tamamen iktisadi mahiyet taşıyanların za
rar etmeleri neticesini doğuran bünyevi sebepler 
üzerinde durulmakta ve ıslahına çalışılmakta
dır. Âmme karakteri taşıyan diğer bâzılarında 
Devletin halkımız lehine zararlara katlanması 
biraz da zaruret ifade etmektedir. 

Ancak şurasına da işaret etmek icabeder ki, 
bu müesseselerde derhal alınması mümkün ta
sarruf tedbirleri yanında asıl tatbik etmek yo
lunda bulunduğumuz rasyonel ve prodüktif ça
lışma 'metotlarının meyvalarını verebilmeleri 
biraz da zamana bağh bulunmaktadır. , 

Arkadaşlar: Devlet İşletmeciliği yanında hu
susi sanayi sektörü üzerinde yapılan çalışmalara 
da kısaca^işaret etmek yerinde olacaktır. 

Evvelki sene ancak 8 sene vilâyetimizde ya
pılan sayım hususi sanayiimizin eriştiği muaz
zam merhaleyi rakam olarak gözlerimizin önüne 
sermiştir. Yine geçen sene istanbul'da açılan 
millî sanayi sergisi Devlet Sektörü yanında 
hususi sanayi sektörünün de ne büyük işler ba-
jşaracak bir hale geldiğini mamülleriyle ispat 
etmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz gerek birinci ithal kotaları ge
rekse yeniden ilân edilmiş bulunan ikinci kota
larla sanayicilerimizin hammadde, işletme mal
zemesi ve yedek parça ihtiyaçlarını geniş ölçü
de temin etmiş bulunmaktadır. Daha şimdiden 
mağazaların vitirinlerini doldurmakta olan 
millî sanayiimiz mamullerinin önümüzdeki bir 
iki ay içinde daha da bol, çeşitli ve kaliteli bir 
şekilde halkımıza arz edileceğinde şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı şu söz
lerle bitirmek istiyorum: 

Milletimize muasır medenî memleketler sevi
yesinde bir hayat standardı temin etmeyi şiar 
edinmiş kudret ve kuvvetini milletimizden alan 
iktidarımızın memleket hizmetindeki yorulmı-

I jyan gayretlerinin milletimizin kaderini ve aziz 
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vatanın çehresini süratle değiştirmekte oldu- ı 
ğunu görmemek için çok kötümser olmaktan 
başka çare yoktur. (Soldan, alkışlar) 

EBÎS — Orhan Uygun. 
ORHAN UYCfUN (Afyon Karahisar) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de mevcudolan 
vekâletlerimizden, faaliyet sahaları bilhassa çok 
enteresan ve bizim istikbalimizi garanti altma i 
alabilecek, medeni seviyemizi yükseltebilecek 
müesseseler ve tesisleri yapmaya, bilhassa medar 
olacak durumda bulunan, iki, hattâ üç vekâlet
ten birisi de Sanayi Vekâletidir. Biz D. P. ikti
darları olarak en çok iftihar edebileceğimiz 
«Türkiye'yi sanayileşmeye tevcih etme» hâdise
sini, sanayi potansiyelini tahrik etmek durumu
nu mümkün kılmış olan bu vekâletin, bilhassa 
son zamanlarda memleketimizin çehresini değiş
tirmiş ve değiştirmekte bulunan işleri tam bir 
kontrol altında yaptığını ve bunları iktisadi ha
yatımızı günden güne daha ileriye götürecek bir 
duruma isal etmiş bulunduğunu görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde arz 
ve izah eylemiştim; bizim Türkiye'mizde ikti
sadi durum hakkında şimdiye kadar kabul edi
len bir anlayışın bir diğer anlayışa intikal etti
rilmesi mevzuu vardır. * 

Buna, burada muhterem muhalefet mensubu 
arkadaşım Sayın Rıza Tekeli ve D. P. Grupu 
sözcülüğünü yapan Sayın arkadaşımız bir nebze 
temas buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, «Türkiye bir ziraat 
memleketidir, Türkiye bir ziraat memleketi ola
rak yükselecektir» şeklindeki bir düşünce maa
lesef yanlış' bir düşüncedir, Biz Türkiye'de ne 
kadar kendimizi zorlasak, gerek gübreleme ve 
gerek sulama suretiyle ne kadar ziraatimizi iler
letmeye çalışsak muayyen bir potansiyelin üs
tüne çıkamayız. 

REİS — iki dakikanız kaldı. 
ORHAN UYGUN (Devamla) — Bugünkü 

nüfusumuz 25 - 26 milyon. Yarın bu 40 milyona 
çıkacak. Nüfusumuzu bir müddet sonra 60 - 70 
milyon olarak görmek mukadderdir. Şimdi, nü
fusumuzun 40 milyona yükseleceği, zamana ka
dar memleketimizi bir ziraat memleketi olarak 
görmemizde hata yoktur. Fakat bundan sonrası 
için i§ değişiyor : Çünkü nüfusumuzun artması
na mukabil ekilen, kabili istifade olan arazimiz 
artmıyor, işte bu sebepten artan nüfusun sa-
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nayie kanalize edilmesi zaruridir. O halde De-

I mokrat Parti olarak gerek şeker, gerek kumaş 
ve daha bunlara benzer bir çok fabrikaları, te
sisleri bugünden kurmak mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde nasıl ki, C. H. Partisi iktidarım, 
vaktiyle köye su götürmemiş, köye yol götür
memiş diye biz bugün şikâyet etmekte isek, biz 
de D. P. iktidan olarak bu fabrikaları, tesisleri 
şimdiden yapmıyacak olursak, yarın C. H. P. li 
arkadaşlarımız çıkar, ama bu belki 35 sene, belki 
de daha sonra olur, bunu bilmiyorum, o zaman 
bu arkadaşlar Türk milletinin karşısına çıkıp : 
işte sayın halkımız Demokrat Parti şu kadar se
ne iktidarda kaldı fakat şu şu tesasle^j yapma
dı diyecektir. D. P. iktidan olarak biz bunu de-
dirtrjıemek için elimizden geleni yapacağız arka
daşlarım. 

RElS — Vaktiniz tamamdır. 
Turgut Ye^ena^a. 
TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir plân ve programa istina
den faaliyette bulunacağını beyan eden Sayın 
Sanayi Vekilinin bu beyanını kaydı ihtiyati ile 
karşıladık. 

Sanayi,,kurarken riayet olunacak prensipler 
daha'tesbit edilmemiştir. 

1. Hammaddesi memleketimizden temin edi
len sanayi mi daha evvel kurulacaktır? Yoksa, 
hariçten hammadde ithalini gerektiren sanayi 
kuracak kadar memlekette bir sermaye tera
kümü mü vardır? 

2. Sanayi kurarken, bu sanayiin daimî ola
rak Gümrük resimleriyle himaye edileceği mi 
düşünülecektir? Yoksa, muhtemel bir dünya 
gümrük ittihadına (müşterek pazar) iştirakimiz 
halinde, ayakta kalabilecek sanayi mi tercih edi
lecektir? 

Daha bu hususlar halledilmemiştir. Eğer 
bahsettikleri plân bir prensibe dayanıyorsa., 
12 000 000 lira sermaye ile Mudanya'da kurul
ması mutasavver jüt sanayii hangi prensibe is-
tinadetmektedir? 

Bu sanayiin jütü hariçten gelecek ve Türki
ye'de imal olunacaktır. Halihazır Sümerbank 
Taşköprü Jüt ve Kendir Fabrikası hammadde-
sizlikten- tam kapasiteyle çalışamazken, yeni 
kurulacak bu sanayiin hammaddesi daimî ola-

I rak nasıl temin olunacaktır? 
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İngiltere'de Dundce şehrindeki jüt sanayii, 

jüt nakliyatını rantabl bulmamış ve sanayii Hin
distan'ın Kalküta^ şehrine nakletmiştir. Biz na
sıl olur da bu tecrübelerden örnek almıyoruz ? 
Bu misal de gösteriyor ki, plân yapılmışsa da, 
prensip vaz'edilmiş değildir. Plânın kıymeti 
hakkında siz karar verin. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin kontrolü kifayetsizdir. T. B. M. 
M. de yapılan Umumi Heyet toplantılarında, 
hesap ve muamelelerinin kontrolü faydadan 
hâli kalmaktadır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz etme mahiye
tindedir. 

Misal olarak arz edeyim. Geçen sene Umumi 
Heyette bâzı açıklamalar yapılmıştır. Çatalağ-
zı Santralinin Ümraniye Koltuk Ambarında 
1 692 308,31 T.L. lık malzeme noksanı tesbit 
edildiği söylenmiştir. Türkiye Şeker Fabrika
ları A. Ş. nin 1956 da yapılan binalarından bâ
zılarının metre karesinin 600 liraya malolduğu 
zikredilmiştir. 

Bu söylenenlerin bir neticeye bağlandığına 
kaani değilim. 

Sermaye ve yatırım yekûnları milyarları 
aşan bu müesseselerin kontrollerini daha mües
sir yapabilmek için teklif hazırlamak üzere bir 
karma komisyon kuruldu. Bu komisyondan hiç
bir netice alınmamıştır. Biyaset Divanı da her 
hangi bir harekette bulunmamıştır. 

4 Ağustos kararnamesinin hazırlayıcı sebep
lerinden biri ve hattâ başlıcası, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin pahalıya maledişleri ve bu 
hususun Hükümet tarafından desteklenmiş olma
sıdır. 

Yalnız pahalıya maletmekle kalmamışlar, ay
rıca yüksek faizle borçlanmak suretiyle ortaklık
lar kurma yarışma katılmışlardır. Kurulan or-

' taklıkları ise bolkeseden finanse etmişlerdir. Me
selâ Şeker Şirketi, iştirak ettiği 5 firmaya 198 
milyon kredi temin etmiştir. Aslında bu şirket 
sermayesinin tamamen ödenmediğinden sızlan
maktadır. 

Memleket ekonomisine faydası olmıyan, yal
nız fiyatların artmasına sebebiyet veren bâzı te
şekküllerin feshi. ile memlekete büyük mikyas
ta hazmet edilmiş olacaktır. 

Yedek Parça T. A. O., Maden Hurdacılığı 
T. A. Ş., Yem Sanayii, Kesif Yem Sanayii, 
Minneapolis Moline T. Traktör Fabrikası, Fede-
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rai Kamyonları T. A. O., Soya Sanayii A. $., 
Mars Ticaret A. Ş., Tohum Islah ve Üretme 
Anonim Şirketi gibi şirketlerin feshedümesi, 4 
Ağustos kararnamelerinin muvaffakiyetinin esa
sını teşkil edecektir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarının 
siyasetle serbestçe alâkalanmalarına dair yeni ka
rarlar alınmıştır. Son kararlar, bu teşekkül 
mensuplarına D. Parti iktidarına hâs bir masu
niyet temin edecek ve artık hiçbir Devlet memu
ru bunları kontrole cesaret edemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1950 den beri fa
aliyette bulunan D. Parti hükümetleri Anaya
samızda mündemiç devletçilik umdesini yanlış 
tatbik etmişlerdir. Bizim anlayışımıza göre; 
devletçilik 3 şarttan birinin tahakkuku için tat
bik edilir. 

1. Âmme hizmeti gören, büyük sermayeli 
Devlet Teşekkülleri kurmak. 

2. Hususi teşebbüsün az kârlı bulduğu ya
tırımları yapmak ve ana sanayii kurmak. 

3. Hususi teşebbüs taralından temini müm
kün olmıyacak derecede büyük sermaye istiyen 
sanayi yatırımları yapmak. Gaye, sanayi kur
maya matuftur. Banka kurmaya matuftur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve serma
yesi Devlet tarafından Ödenerek kurulan şir
ketlerden bâzıları, sırf ticaret kasdiyle kurul
muşlardır. 

Et, balık, yumurta, tavuk ve çakmak tica-' 
reti yapmaktadırlar. 

Bu hâl devletçiliğin hangi kategorisine gire
bilir? 

Eğer ticaret de âmme hizmeti kabul edili
yorsa, açıklanmasında fayda vardır. 

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

arkadaşlarım; iktisadi kalkınmamızda, içtimai 
inkişafımızda mühim rol oynıyan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin dirijanlarmı ve kalkınma
mızda mühim rol oynıyan memleket çocuklarını 
huzurunuzda muhabbetle, hürmetle selâmla
nın. (Soldan; alkışlar) 

C. H. P. sinin .sözcüsü grup adına konuşur
ken nedense Zonguldağı hedef tuttu, Zongul
dak diye başladı, Zonguldak diye bitirdi, işte 
sözcü bu şekilde konuşmasa idi, huzurunuza gel-
miyecektim. (Sağdan; daha evvel yazılmışsın, __ 
sesleri) Muhterem arkadaşlar; konuşmamın se
bebi de bu oldu, 
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Kıymetli arkadaşlarım; kömür; günlük ha

yatımızda ve endüstrimizin inkişafında rol oy-
nuyan en mühim bir yakıttır. 

Rıza Tekeli arkadaşımızın ifade ve iddia 
ettikleri gibi kömür istihsali, onun maliyetinin 
devamı, zarar veya ziyan edişi basit bir olay 
değildir. 1940 senesinden beri Zonguldak Ereğli 

Kömürleri İşletmesi daima zarar edegelmektedir. 
Bu zararların sebeplerini, saiklerini Sanayi Ve
kâletinin mümessilleri elbette burada cevaplan
dıracaklardır. Bendeniz sadece, işçilere yapılan 
zamların, sosyal alandaki inkişafların, maden 
direği tedarikinin ve malzeme fiyatlarının ban
da mühim bir rol oynadığını ifade etmekle ye
tiniyorum. 

Yine sözcü arkadaşımız Karabük Demir ve 
Çelik fabrikalarında sekiz seneden beri sadece 
Kok Fabrikasının yapıldığını; bundan sonra 
hiçbir şey yapılmadığını iddia ve ifade ettiler. 
1950 den sonra Karabük Demir ve Çelik fab
rikalarında gaz teshin, santrfüj boru fabrikası, 
sinter tesisleri, haddehane ve çelikhane teveii 
gibi Halk Partisinin asla şimdiye kadar düşü
nemediği tesisler kurulmuş ve bu tesisler için 
sarf edilen paranın yekûnu 235 milyon Türk 
lirasına baliğ olmuş bulunmaktadır. (Soldan; 
bravo, sesleri) Katiyetle ve o bölgenin millet
vekili olarak ifade ediyorum ki, 1960 senesin-

W* de demir istihsalimiz 600 bin tonun üstüne çı
kacaktır. Bunu da buradan arkadaşlarıma ifade 
ediyorum ve müjdeliyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; Zonguldak'taki hedef 
aldıkları Karabük Fabrikasında yapılan işleri 
burada bir saat konuşmak mümkün olsa bile 
saymakla bitirmeye imkân yoktur. Yalnız Or
han Bey, bir tarafı unuttular. Sarıyar Barajın
dan elde edilecek enerji 80 bin kilovat olduğu 
halde, türbinlerin ilâve edilmediğinden bahset
tiler. Sarıyar Barajı bildikleri gibi mütemadi
yen cereyan vermekte 60 000 kilowata ve hat
tâ gölde fazla su biriktiği için 90 000 kilowat-
lık bir sürşarjla çalışarak memlekete hizmet 
etmektedir. Binaenaleyh, türbin konmamış, 
santral tam takatle çalışmamış gibi iddialar 
tamamen gayrivârittir. 

Son söz olarak şunu da, ifade, edeyin ki; 
Karabük Demir - Çelik Fabrikası, Filyos Ateş 
Tuğlası Fabrikası, Çatalağzı Elektrik Fabrika
sı hariç yalnız kömür istihsaline, amenajman 
plânlarına yapılan yatırımın miktarı 7 sene 
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içerisinde 500 milyon Türk lirasını aşmaktadır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan; alkış-
lar) 

REİS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, kısaca birkaç noktaya ilişmek 
istiyorum. 

Memleketimizde nüfusumuzun % 82 si köy
lerde ve ziraatle iştigal etmek üzere oturdukla
rına göre şöyle düşünülebilir: Demek ki, 82 kişi 
çalışmakta ve 18 kişiyi beslemektedir. Bütün me
deni, ileri memleketlerde ise durum bunun ak
sinedir. Şu halde sanayileşme hareketlerini teş
vik ve takviye etmek; gelişmesine yardımcı ol
mak vazifemizdir. 

Sanayi, yeri itibariyle; mahiyeti ve bünyesi 
itibariyle isabetle kurulmadığı takdirde bundan 
yalnız bugün için değil; gelecek için de bir
çok mahzurlar çıkmaktadır. Zira bir fabrikanın 
yerini herhangi bir siyasi tesir değil, doğrudan 
doğruya fabrikanın imal edeceği şey, yani ma
hiyeti tâyin eder. Eğer kuruluştaki hatalar 
daha başlangıçta bünyeye sirayet etmiş olursa 
o fabrikan1 n imal edeceği, istihsal edeceği eşya
nın, maddenin maliyetine müessir, gayritabiî bir 
durum hâsıl olur. Şimdi bizde maalesef bâzı 
sanayiimiz yerinde ve isabetle kurulmadığı 
için, daha doğuşta maliyet unsuru özürlü bulun
maktadır. (Soldan, Karabük, karabük sesldjri). 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Misal ver. 
I HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar, sanayiin kuruluşunda maliyetlerin 
I pahalı olması tabiî; fakat ebediyen maliyetin 
I yüksek olması ise gayritâbiîdir. Bunu daha iyi 

ifade etmiş olmak için, arkadaşımızın sorduğu 
gibi bir iki umumi misal vermeye ihtiyaç var
dır. Bu pahalı tâbirini daha şâmil bir mânada 
arz edebilmek için diyelim ki, sanayi kuruldu
ğundan beri bir müddet sonra emsali pazarlar-

I da kalite ve fiyat itibariyle rekabet edebilme
lidir. Aksi takdirde, bünye hatalı ise, bu kuru
luş hatası bünyeyi ebediyen kemirir. 

İşte misalleri : Bugün Demokrat Partinin ele. 
aldığı iki sanayi manzumesi vardır: Şeker çi
mento. 

. Şekerden geçenlerde • bir «parti ihraç yaptık. 
lıesap neticesinde gördük ki 6,5 milyon lira zarar 
etmişiz. 

Elimizde şimdilik üç yüz bin tona yakın çi
mento stokumuz vardır. Bu da memleketin bir 
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ihraç metaı olarak kullanılmak istikametine gi
dilirse, dünyadaki fiyatlara nazaran, bunda da 
zarara gireceğimizi muhtemel telâkki ediyorum. 

Vakit azaldığı için bâzı hususları. geçiyorum. 
Sanayi Vekilinin bu hususlarda ne düşündüğü
nü, bizleri tatmin edecek şekilde, izah etmesi 
memnuniyet verici olur. 

Diğer taraftan, Devlet İktisadi teşekkülleri 
memurlarına yapılacak olan zamlar eğer bu mü
esseselerin mallarına da sirayet edecekse, kor
karım yeni bir pahalılığın kamçılanması yine 
bu müesseselerde başlamış olacaktır. 

Son söz olarak, İktisadi Devlet teşekküllerin 
de çalışan memurların vicdanlarına, j nafakaları 
yolundan baskı yapılmamasını ve siyasi tema
yüllerinde memur vatandaşın serbest frrakılma-
smı rica •edeceğim. (Soldan «Aaa» sesleri.) (Sağ
dan alkışlar.)) (Gürültüler.) 

REİS — Sükûneti muhafaza edelim arkadaş
lar... (Arka sıralardan gürültüler.) Arka sıra
lardaki arkadaşlar, lütfen sükûnetinizi muhafaza 
edin, efendim. 

Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Sanayi Vekâletinin bizatihi fonksiyonlarına ve 
umumiyet itibariyle memleketimizin sanayileş
mesine dair bâzı görüşlerimizi arz etmek iste
rim. 

İkinci 'bütçesini idrak eden Sanayi Vekâleti, 
çok mühim ve memleketin istikbali için hayatî 
önemi haiz olan birçok fonksiyonlar yüklenmiş 
(bulunuyor. Bütün memleket sathında, resmî, 
hususi ve yarı resmî sektörlere ait sanayi, ener
ji r e maden işlerini sevk ve idare etmek, mem
leketin ihtiyaçlarına göre mevzuların tercih sı
rasının tesbit ve mümkün .mertebe gelişmenin 
bu sıra tahtında yapılmasını sağlamak, memle
ket mahsul ve mamullerinin kalitelerini tesbit 
etmek ve hunları kontrol ve murakabe etmek ve 
nihayet bir süratli gelişme sağlamak için gere
ken teknik kredileri temin ve* tanzim etmek. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlarım, Türkiye'nin 
mest»* yarınını inşa edecek olan bu çalışmalar 
Sanayi Vekâletinin uhdesine verilmiştir. Bu kı
sa «aman içinde Sanayi Vekâletince mühim ve 
müspet adımların atılmış olduğunu ifade etmek 
isterim. , 

Sanayi sayımı, sanayi sergisi, bâzı ma
mullerin normlarının tâyin ve tesbiti yapılmış, 
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fakat teknik kredi gibi mühim mevzuların he
nüz ele alınmamış olduğunu arz etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım, vekâletin »biran evvel 
maadin ve sanayi için kuvvetli finansman ban
kalarını meydana getirmesini lüzumlu görmek
teyim. Bilhassa bugün hızla gelişmekte olan sa
nayi hayatımıza düzen verecek bir etüt ve araş
tırma lâboratuvarmın kurulması zaruridir. Te
menni ederim ki, önümüzdeki bütçede bu lâbo-
ratuvarların inşası için 'bir fasıl açılmış olsun. 

Vekâletin kendi fonksiyonlarına dâhil görü
şümü arz ettikten sonra, şimdi kısaca sanayi po
litikamıza temas etmek istiyorum. Türkiye'nin 
beynelmilel sanayi yarışında çok geri olduğunu 
söylemeye lüzum yoktur. Birçok harblerden yor
gun çıkmış olan Türkiye'de 1923 senesine kadar 
hemen hemen hiçbir sanayi tesisi yoktu. Kapital, 
'bilgi ve tecrübe gibi elemanlar teessüs etmemiş
ti. Buna rağmen hayırlı bâzı teşebbüsler, ortaya 
atılmış, fakat uzun zaman muasır milletlerle 
aramızdaki mesafeyi kapamak mümkün olma
mıştır, hattâ ıbu mesafe açılmıştı. Şimdi birkaç 
yıldan heri sanayileşme için sarf edilmekte olan 
gayretlerin süratli, bir tempo ile yapılmasından 
şikâyet edilmektedir. Bütün mesele tempodur. 
Geçmiş yılların temposunun azlığından, şimdiki 
devrin temposunun süratinden bahsedilmektedir. 
Bunlar iki ayrı tezdir. Bu memlekette kimin za
manında olursa olsun, tüten bir baca, meydana 
getirilen bir sanayi tesisi veya bir liman, taş 
üstüne konan her taş bu memleketi refaha doğ
ru yaklaştırmakta olduğunu arz etmek iste
rim. , (Bravo sesleri) İki türlü tez ve iki görüş 
vardır. Bunun akademik münakaşasını yapmak 
istemiyorum. Muhalif arkadaşların haklı olduğu 
noktalar olabilir. Bizce mühim olan maliyetten 
ziyade zamandır. Bu arada belki birçok sıkın
tılar olacaktır,- ama katlanacağız. Kıtalar ara
sında füzelerin seyrettiği bu devirde, hattâ be
şer oğlunun 'kâinatın fütuhatiyle uğraştığı bu 
devirde bir tempo fazlalığından bahsetmek el-
'Ifette haklı bir şey olma?. Hattâ ibu teze plan
sızlık, programsızlık ve joiksek maliyet gibi 
mevzular da ilâve edilse bile! Bu sürati tempo 
tezi yine de çürütülemez.i Vatan sathımız yıllar
dan beri bemen hemen 'jıer önemli mevzu için 
büyük bir faaliyet sahası] olmuştur. Bütün bun
lara rağmen sarf edilen gayretlerin neticelerini 
ve bu gayretlerin milletimizin hayatındaki müs
pet inikaslarım zahiren geciktiren bâzı âmiller 
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vafchr. Muhterem arkadaşlarımın üzerinde dur
dukları, bununla alâkalı, bâzı mevzulara da kı
saca temas etmek isterim. 

Arkadaşlar, bilfarz şeker istihlâkimiz nüfus 
başına sabit 'kalsaydı, bugünkü nüfus artışımız 
da nazara alındığı takdirde 150 bin ton şekere 
ihtiyacımız olacaktı. Bugünkü istihlâkimiz ise 
350 bin tondur. Şu halde istihlâk sabit kalsaydı, 
istihsal ettiğimiz şekerin istihlâk fazlası 200 000 
ton olduğuna göre, 200 milyon liralık şeker sa
tışı yapabilecektik. Başka 'bir tâbirle, istihsal 
sabit kalsaydı, o takdirde aynı miktarda şeker 
istihlâk etmek için harice 200 milyon liralık dö
viz ödiyecektik. 

Görüyorsunuz ki, gayretlerimizi biraz gizli- ' 
yen, beklenilen neticeleri yavaşlatan faktörlerin 
bir tanesi istihlâkin de faaliyetlerimize muvazi 
olarak artmış olmasıdır. Bu misali çimentoya, 
mensucata ve daha bir çok sanayi kollarına teş: 
mil etmek mümkündür. (Soldan, bravo sesleri) 
Bundan başka sarf edilen gayretlerimizin bir 
çokları henüz semere vermemiştir. Bâzı fabrika
larımızın yeni olması hasebiyle randımanı yüzde 
yüz değildir. Fakat, gittikçe bunların randıman
ları artacaktır ve memleket hayatında müspet 
tesirler yapacağı muhakkaktır. 

Arkadaşlar acaba elele vererek, memleketin 
birer âbidesi olan barajları, fabrikaları ve sayın 
muhalefetin de zamanında yapılmış bütün tesis
leri ve memleketimize menfaat ve refah sağlıya-
cak diğer bütün^mevzuları gündelik politikanın 
dışına çekerek, ve bu uzun ve mânialı yoldan 
hep beraber el ele vererek yürürsek ve gündelik 
politika mücadelesi için başka mevzuları seçer
sek tahmin ederim ki, daha çok süratimiz arta
caktır. 

Biraz evvel Yüksek Heyetimize iki tezden 
bahsetmiştim. Bu iki teze bir üçüncü tezi ilâve 
etmek mümkün değil midir? 

Hükümetin yapmakta olduğu işlerin azlığın
dan bahsederek fazla baraj ve fabrika ve saire* 
tesisini istemekte gibi bir üçüncü tez akla gele
mez mi? 

Hep beraber geçmiş hükümetlerin emeklerini 
şükranla yâdedelim. Bugünkü ve yarınki hükü
metlerin ve iktidarların daha fazla iş yapmasını 
ve fakir milleti bir an evvel refaha kavuşturma
sını hep beraber istiyelim arkadaşlar. 

Memleketin sanayiinin yükselmesi için emeği 
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geçen bütün vekâlet memurlarına, en büyüğün
den en küçüğüne kadar huzurunuzda teşekkür 
ederek sözlerime son veririm. (Sağdan, ve sol
dan, alkışlar) 

(Riyaset Makamına İbrahim Kirazoğlu 
geçti) 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon-
GULDAK) — Muhterem arkadaşlarım, her şey
den evvel sanayi mevzuunda Demokrat Parti 
hükümetlerinin takibetmekte olduğu politika
nın esas hatları itibariyle, muhalefete mensup 
sözcünün tasvibine mazhar olduğundan dolayı 
teşekkür etmek isterim. 

Bu politika Demokrat Parti Meclis Grupu 
Sözcüsü arkadaşımızın da tebarüz ettirdiği gibi, 
hakikaten millî bir politika mahiyetini almıştır. 
Memleketimizin sanayileşme dâvası, memleketi
mizin bekası dâvası olmuş ve milletimizin bütün 
fertleri tarafından benimsenmiş bir dâva halin
de ortada durmaktadır. 

Muhalefet sözcüsü arkadaşımız bu politika
nın esasında iştirakleri olduğunu, yalnız ayrılı
ğın, gidilen yolda bulunduğunu söyledi ve, bu 
ayrılığı da, «umumi bir plânlamaya gitmek zo
rundayız; umumi bir plânınız yok; sanayi yo
lunda birtakım cehdü gayretler sarf ettiniz, 
fakat bunlar umumi bir plân ve muayyen pren
siplere, bizim iştirak edeceğimiz, prensiplere 
istinadetmediği için biz buna iştirak edemi
yoruz.» buyurdular. Yalnız muhterem arkadaş
larımın, umumi plân dediği şey hakikaten, 
tâbirimi mazur görmelerini çok rica ederim, 
boyacı küpü değildir; bunu hakikaten kolay 
yapılabilir, bugünden yarma derhal tahakkuk 
edebilir bir nesne, bir iş telâkki etmemesini 
bilhassa rica ederim. Bunu böyle telâkki etmek 
lâzımgeldiğini kendisinin bir sözü ile kendi
sine tebyin etmek isterim. Kendisi buyurdu
lar ki, memleketi^ sanayileşmesi 1930 dan ev
vele gider buyurdular. 1930 dan evvel, 1929 
farzedelim. 1950 ye kadar 21 sene zarfında 
memleketin sanayileşmesi için, umumi bir plân 
yapılamadığına göre, bize 7 senede böyle bir umu
mi plân yapmadınız, yaptırmadınız, yapamadınız 
kabilinden bir tenkid oku fırlatmaması lâzımgelir. 
Memleketimizin şartlarını bilmek icabeder, 
arkadaşlar. Plân yapmak, bilhassa sanayi sa-
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hasında pİân yapmak, iktisaden geri kalmış | 
bir memlekette mümkün değildir. Çünkü ikti
saden geri kalmış memleket demek, yatırılması 
lâ^ımgelen sermaye hakkında uzun vadeli bir 
plân, bir program yapmak değil hattâ tah- I 
min etmek mümkün olmıyan bir memleket 
demektir, iktisaden geri kalmış memleket de
mek, bütün sanayileşme babında, bahusus be
şeri kaynaklardan mahrum olan memleket de
mektir. O halde oturup da iktisaden geri kal
mış bir memlekette biz sanayileşme plânı ya
pacağız derseniz nazari mahiyette ütopik bir 
kitap yazarsınız, fakat hakikatte tatbiki kabil 
bir plân yapamazsınız. Şöyle neticelerle kar
şılaşırsınız. Nitekim mazide memleketimizde 
karşılaştığımız gibi, plân yaparsınız, kitap ya
zarsınız, neşredersiniz, seneler geçer plânın çok 
gerisinde kalırsınız. Yine memleketimizde gö
rüldüğü gibi 2 - 3 sene zarfında plânda ta
hayyül dahi etmediğimiz neticeler hâsıl olur. 

1949 senesinde bu memlekete gelmiş ecnebi 
mütehassısların yazmış olduğu raporu şimdi 
bir kere daha okusanız, bu raporda Türkiye 
için gaye olarak gösterilen, hedefleri bugün 
Türkiye iki, üç misli, bâzı noktalarda daha faz
la geçmiştir. Bu açık bir hakikattir. 

Binaenaleyh arkadaşlarımızın şunu bir kere 
tesbit etmesi lâzımdır ki, plân ve.program ya
pabilmek dahi iktisaden ileri gitmiş memle
ket olmaya vabestedir. 

Plân ve program üzerinde çok kolay ko
nuşulur ama yapın dendiği zaman bunu yap
mak o kadar kolay değildir. 1950 senesinde 
çıkıp da denseydi ki, 1950 de pîân yapın. 1950 
de sermaye terakümü yoktu. 1950 senesinde 
Türkiye'de envestisman yapabilmek için millî 
gelir ile istihlâk arasında tasarruf edebilece
ğimiz kısım çok az, ancak yan aç yarı tok ya
şama zorunda kalmak şartiyle mevcut enves-
tismanlanmızm idamesine dahi kâfi gelmiye-
cek kadar azdı. Hakikat budur. 

Şimdiye kadar yuvarlak rakam, yapılan he
saplara göre, 22 milyar liralık envestisman yap
tık. 1950 de hesaba/kitaba vurup da Türki- | 
ye'nin o zamanki gelir seviyesine göre istihlâk J 
seviyesinden katiyen fedakârlık yapmak şöyle 
dursun, istihlâk seviyesinin sabit rakamların 
gösterdiği hakikate göre en aşağısından iki 
misline çıkarmak şartiyle 22 milyar liralık en-
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vestisman yapacaktır. Türkiye deselerdi buna 
aklı selim sahibi kimse inanmazdı. Fakat Türki-
milleti bu mucizeyi yaratmıştır. 
Muhterem sözcü arkadaşımız, «şeker ve mensucat 
sanayii gibi istihlâk sanayiinerniçin ehemmiyet 
veriyorsunuz, bu doğru değildir, envestisman 
sanayiine niçin ehemmiyet veriyorsunuz, bu doğ
ru değildir, envestisman sanayiine ehemmiyet 
vermeliydiniz» diyor. Mensucat sanayiine nAçin 
ehemmiyet verdiğimizin esbabı mucibesjıi bir 
nakille, kendilerinin usulü ile, ifade edeceğim: 

Sene 1947 İstanbul Sanayi Vekâleti olma
dığı için o zaman bu vagcifeyi gören Vekâletin 
başındaki mesul hükümet adamının beyanatı : 

(Çok hissedilen pamuk ipLği sıkıntısını gi
dermek için ithalât tedbirleri aldık. Halen Ja
ponya'ya 200 bin paket için şimdiden bağlan
mış bulunuyoruz. Diğer taraftan 30 milyon met
re kadar kabut bezi ve benzerleri giyim eşyasını 
kısmen Japonya 'dan ve d^ğer memleketlerden 
bir devlet müessesesi vasıtasiyle bu yılın ilk 
yedi ayı içinde memleketimize getirmek imkâ
nını elde etmek üzereyiz. Fakat «Vekil devam 
ediyor muhterem Eıza Tekeli arkadanım, «fakat 
bütün bunlara rağmen pamuklu dokumada sı
kıntımız bir müddet daha devam edecektir.» 

Muhterem arkadaşlar; 1959 senesinde, 12 
sene sonra Türkiye bugün pamuklu kumaş ihra-
cetmektedir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Sağdan, kaça kaça, sesleri) 

Müsaade buyurun; fiyatını da söyliyeceğim. 
Zararına değ.l, maliyetliden aşağı fiyatlarla 
değil, maliyetinden yukarı fiyatlarla, Almanya 
gibi, İsviçre gibi memleketlere fiilen 300 bin 
metre pamuklu bez ihracettik. Fiyatı, metresi 
57 fenik. 

İftihar et arkadaş; 12 senede bir millet bu
nu yapabilmiştir. Bu pamukluyu dokuyan, bu 
pamuk ipliğini yapan fabrikalarda maktaların 
başında çalışan işçiler Türk işçileridir, Türk 
mühendisleridir, bu vatanın evlâtlarıdır, iftihar 
et. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlarım ikinci bir noktaya işaret et 
mek isterim. Sözlerime ballarken bu politika
nın millî bir politika olduğunu arz etmiştim 
Bu politikanın zaferleri Türk Milletinin zafer* 
lerid.r. Bunu böyle kabul etmek lâzımdır. Bunu, 
şuna buna maletmekte mâna yok. Çünkü, b.z 
Türk Milleti olarak en kısa zamanda bu mer-
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haleye gelebilmişsek ve bu merhaleyi de eğer | 
kâfi görmüyorsak iftihar edelim arkadaşlar. I 

EfencLm, şeker sanayiine, mensucat sanayiine 
ehemmiyet verdiniz de filân sanayie ehemmiyet 
vermediniz, dedi. Bu vermediniz dediği demir 
sanayii. Envestisman sanayiinin başlıca sanayii 
dem:r sanayii fakat envestismanm o bir yarısı 
olarak ve buna muvazi olarak verdiğimiz diğer 
Ehemmiyetli koldan hiç bahsetmiyor. Yani de
miri yapsaydık da çimentoyu yapmasaydık, bu 
sefer de bize çimento için söyliyecektiniz. Her 
türlü sanayileşmenin temeli olan demir sanayii 
kadar envestisman yapılması için zaruri olan ve 
bir memlekete dışardan ithal edilmesi asla caiz 
bulunmamakta olan çimentoyu yapmasaydık ne 
olacaktı? Yol yapamıyacaktık, liman yapamıya-
caktık, köprü yapamıyacaktık,- fabrikaları ya* 
pamıyacaktık. İHalbuki demire de ehemmiyet 
verd.k. Yalnız ağır sanayiin bir hususiyeti var. 
Biz Karabük'ün 600 bin tona çıkarılması key
fiyetini ele aldık, devam ediyoruz. 

Fakat bugünden yarma yapılacak iş değildir. 
Çimentoya benzemiyor. Muazzam bir manzume. 
Senelerce devam ediyor. Bugün başlasanız - ikin
ci demir-çelik sanayiine başlamak üzereyiz - yal
nız etüdü dört ay sürüyor. Proje değil; etüd. Pro
jesi yapılacak; seneler ve seneler sonra meyvası-
nı verecek. Buna rağmen Karabük'te teslim aldı
ğımız demir istihsalini üç misline çıkardık; tev-
silere devam ederek. 

Şeker istihsalini de üç misline çıkardık. De
mek ki, istihsal bakımından şekere muvazi de
recede demire de ehemmiyet vermişiz. Rakamlar 
bunu gösteriyor. 

Mensucat sanayiinin hali katastroftur dedi. 
Hususi teşebbüsün kurduğu mensucat varmış; 
onun hali katastroftur diyor. Yani diyor ki, hu
susi teşebbüse gidecek kafasına bineceksin ve 
ona diyeceksin ki, oraya yapma burada yap. Bu
rada yap. Burada kurma şurada kur. Yün men
sucatta yıkama tesisatından tops yapma, iplik 
yapmaya kadar hepsini beraber kur, yalnız do
kuma tezgâhı kurmaya müsaade etmem, diyecek
sin. Biz kolaylık gösterecek yerde müşkülât gös-
terseydik sizlerin 20 senede yapamadığınızı biz 7 ı 
senede bu kadar muazzam ilerlemeler şeklinde el- j 
de edemezdik. Yani şu tastrof kelimesine şu ka- ! 
darcık bir nükteyle cevap vermemi de mazur gö
rün. • I 
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Bakın arkadaşlar, Rıza Tekeli arkadaşı sere

rim ve büyük hürmetjm de vardır, fakat söyle
diği ile grupunun umumi görüşüne tercüman ol
madığı kanaatindeyim, kendi şahsi fikri olsa ge
rek. Gayri ihtiyari, şuurunun altında -bulunan 
bir hissin tezahürüyle bakın ne diyor? Elektriği 
misal olarak aldı. Bütçe Komisyonunda biz de
dik ki Iktisedi Devlet Teşekküllerini kendi kendini 
idare eder hale getirdik. Kömür ve elektrik müs
tesna dedik Hemen şunu da söyliyeyim ki, kö
mürü de elektriği de kendi kenini idare eder bir 
hale getirmek üzereyiz. Şimdi bakın... Arkadaşlar 
dedi ki : Elektriğe zam yapacaksınız, (Soldan, bi
raz da bize hitabet, sesleri) Aynen şunu söylü
yor : «Şu ucuz elektrik efsanesi tarihe karışacak
tır» 

«Efsane» ne demektir? Elektrik pahalıdır, 
elektriğin ucuzlaması efsanedir. Halen de ucuz 
değildir diyor. 

j Arkadaşlar, Kuzeybatının tatbik ettiği elek
trik fiyatı dünyanın en ucuz elektrik fiyatından 
sonra gelir. Norveçten sonra gelir. 

Bugün tatbik edilen elektrik fiyatı isviçre'
den daha ucuzdur. Şimdi bütün mesele nere
de, ucuzdur, pahalıdır... «Ucuz elektrik efsa
nesi» diyor. Demokrat Parti olarak ne yapa
lım bu arkadaşın gözüne girmek için? Bedava ver
sek bu sefer de «Bedeva elektrik efsanesi» di
yecek, inanmıyacak. (Soldan; gülüşmeler, al
kışlar) 

Sonra yine arkadaşımız ve bu meyanda di
ğer bir arkadaş iddia ediyor; Demokrat Par
tiye politik menfaat temin etmek için birtakım 
iştirakler kurmuşuz. Demokrat Partiye poli
tik menfaatler temin etmek dçin İktisadi Dev
let Teşekkülleri memur ve mensuplarına ve iş-

j çilere baskı yapıyormuşuz. Resmen ve alenen 
ve şiddetle reddederim, yalandır, iktisadi Dev
let Tekekkülleri memur ve mensuplarına ve iş
çilerine Demokrat Partiye, vatan cephesine 
girmeleri için tazyik ve baskı yapmamaktayız. 
Yapmaya ihtiyacımız yoktur, kendiliklerinden 
gelmektedirler. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşımız, bu memleket ziraat memleke
tidir, suni gübre istihsaline dhemmiyet versey
diniz diyor, diğer sanayie çok ehemmiyet ver
diniz diyor. Suni gübre istihsalini beş misli
ne çıkarmışızdır. Bu vaziyete nazaran artış 

I miktarı % 500 dür. Azot sanayii 1959 senesi-
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nin sonunda bitecektir ki bunu yüzde ile ifade 
etmek mümkün olmıyacaktır. (Soldan, aslın
da yoktu, sesleri) 

RElS — Efendim, lütfen hatibi dinliydim. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Turgut 

Bey arkadaşımız bir sual sordu, ona cevap 
vermek mecburiyetindeyim. , Jüt sanayii mem
leket dâhilinde iptidai maddesi yetişenlerin mi 
yoksa dışardan getirdiklerizin mi, sanayiini ku
racaksınız. Bir prensibiniz yok diyor. 

Arkadaşlarım, memleketimizde iptidai mad
desi yetişen sanayii kurabileceğimiz gibi ma
mulüne ihtiyacımız olan ve fakat iptidai mad
desi memleketimizde bulunmıyan sanayii de ku
racağız; jüt fabrikası gibi. Şimdi arkadaşı
mız hangisini tercih eder? Jütü dışardan ge
tirip burada Türk işçileriyle işlemek suretiyle 
çuval yapmayı mı, yoksa doğrudan doğruya 
çuval ithal etmeyi mi? (Sağdan; hangisi ucuz-
sa onu, sesleri) Biz bu jüt fabrikasını kurmak
la senede 18 milyon liralık döviz sağlıyacağız. 
İptidai maddesi dışarıdan gelecek sanayii de 
kuracağız ve mutlaka mamul madde ithal ede 
ede iptidai, geri, yarı müstemleke bir memle
ket olarak kalmaktan çıkacağız. Mesele budur. 
îpdidai maddesi olanı kuracağım, olmıyanı ku
racağım, ihtiyaçlarımız ne ise onu kuracağım. 
Mamul madde getirmektense bunu yapmak lâ
zımdır. Yarın obürgün otomobil fabrikası da 
kuracağız. İptidai maddesini dışarıdan getire
ceğim. 

Arkadaşlar, vakit geçti, Hıfzı Oğuz ar
kadaşımız bâzı şeyler üzerinde durdular. Şu 
kadar zarar ettik, çimento stokumuz vardır. 
300 bin ton dediler. Hakikaten Hıfzı Oğuz ar
kadaşımla beraber bu vekâletin çatısı altında 
çalıştık. O zamanki ölçülerde sür prodüksiyon 
nizamnamesi vardı. Yani Türkiye o zaman sı
nai istihsal bakımından, dünyanın en geri kal
mış bir memleketi olmasına rağmen, o zaman 
sür prodüksiyon var, ne olacak diye endişeye 
kapılmışlardı. Şimdi onun için arkadaşımız es
ki .zamanda olan işlerin istihsal seviyesini o ka
dar zihnine yerleştirmiş ki, âdeta çekiçle vu
rulmuş gibi 300 bin ton stok var diye korku 
yor. Bugün aylık istihsal 170 bin ton. Mev
cut stok iki aylık ihtiyaca tekabül etmiyor, 
Hıfzı Oğuz Bey. Eskiden 300 ton stok muaz
zam bir dertti. Fakat ayda 170 bin ton istifh-
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lâk ettiğimize göre artık bir dert bile değil-
dir. 

İkincisi, çimentoyu bugün dünya fiyatları 
ile zararına değil, karma ihracedecek durum
dayız. Yakında ihraeedeceğiz. (Soldan, alkış
lar) 

Şimdi, bir noktaya daha temas ettiler. Zam
ların maliyetlere intikal edip etmiyeceği. 

Burada bütçenin heyeti umumiyesi ıVeı in
deki koşuşmalar esnasında temas edilen v* ar
kadaşımızın da temas ettiği bir noktaya işaret 
edeceğim. 

İktisadi Devlet Teşekkülerini kendi kendi
sini idare eder hale getireceğiz. Nasıl getirece
ğiz? Zamlar yaparak, fiyatları artırarak geti
receğiz. %Yok öyle şey. 

4 Ağustos kararlarının başlıca sebebi Dev
let İktisadi Teşekküllerinin pahalıya malctme-
leridir, deçli, Turgut Bey. 4 Ağustos katarla
rının alınmasında böyle bir sebep asla mevcut 
değildir. Bu bir. 

İkincisi; Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
mamul ve mahsulleri, bugün memlekette istih
sal edilen mümasil mamul ve mahsullerden ge
rek maliyet ve gerek kalite itibariyle daha iyi
dir. 

Gayet basit, zatıâliniz Sümerbank basmasını 
arıyorsunuz. Neden? Çünkü daha iyi ve daha 
ucuz da ondan. 

Zamların maliyetlere inikası meselesine ge
liyorum. Biz İktisadi Devlet Teşekküllerini 
kendi kendini idare eder hale getirmek Km al
tı aydan beri büyük gayretler sarf ettik. Bu 
gayretler zamlara inhisar etmez. Size açık ola
rak misal vereyim. Sümerbankm maliyetlerini 
düşürmek hususunda sarf ettiğimiz gayretler 
neticesinde Sümerbank işçisine yekûnu 35 mil
yon liraya varan zam yapmak imkânını bul
duk. Fiyatlara zam yapmaksızın, 35 milyon 
lira 

Maliyetleri düşürmek, rasyonel çalışma ted
birleri almak suretiyle, fiyatlara zam yapmak 
suretiyle değil, işin kolay tarafına gidilmek su
retiyle değil, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
şiddetli tasarruf tedbirleri aldık. 

TURGUT YEÖENAĞA (Adana) — No ka-
dar, cirodan 35 milyon lira? 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATİ 
ATAMAN (Devamla) — Muhterem arkadaşla-
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nm, İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarına 
diğer Devlet memurlarına olduğu gibi yapaca
ğımız zamlar maliyete inikas etmek suretiyle 
iktisadi Devlet Teşekkülleri mamul ve mahsul
lerinin fiyatlarını yükseltmiyecektir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mamul ve mahsullerinin 
fiyatları, bilvesile arz ettiğim gibi, iki muatelif 
şekilde tebarüz etmektedir. Bir konjonktüre 
göre inecek çıkacak kısımları vardır, bir de bi
zatihi maliyet unsurunun tesir edeceği kısım
ları vardır. Binaenaleyh müsterih olabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar; maruzatımı bitirir
ken tekrar şunu arz etmek isterim. Bugüne ka
dar sanayileşme ve enerji sahasında yapılan 
işler her Türkün göğsünü iftiharla kabratacak 
muazzam işlerdir. Yalnız bundan sonra D. P. 
iktidarın n yapmayı düşündüğü işler bundan 
evvel yapılan işleri de fersah fersah geçecek
tir. (Soldan; bravo, sesleri alkışlar) 

R]ŞlS — Necati Topcuoğlu. 
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın

da söz istiyorum Reis Bey. 
REİS — Usulün nesi hakkında. 
MEHMET HAZER (Kars) —• Sırayı tesbit 

ederken iki parti mensupları son tatbikat gös
terdi ki, iktidar partisi mensupları olanlara 
üst üste söz verilmektedir ve ondan sonra da 
bir kifayet geliyor. Ve bu suretle de tarafımız
dan ithamlara cevap vermek imkânı kalmıyor. 

REÎS — Anlaşıldı efendim. 
Encümen ve grup sözcüleri her zaman ta

kaddüm ederler. Hiçbir zaman aynı parti men
suplarının üst üste getirilmesi diye bir usul 
yoktur, şayet böyle tesadüfler oluyorsa bu bi
zim arzumuz dışında bir sebeple olmaktadır. 
Söz alış sırasına göre okunduğu gibi sıra ile 
söz verilmektedir, müsterih olunuz. 

Okunan sıraya göre müzakereye devam edi
yoruz. 

Topcuoğlu buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — işinize öyle 

gelivor, sırayı da öyle yapıyorsunuz. 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, teamül 

haline geldi. 
NECATI Topcuoğlu (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; 1959 bütçesi görüşülmek
te bulunan Sanayi Vekâleti ile ilgili konulara, 
müddetin kısalığını göz önünde tutarak, teferru
ata geçmeden ancak ana hatları itibariyle temas 
edeceğim. 

1959 0 : 1 
Dünün iktisadi politikası; koyu bir devletçi

lik prensibinin baskısı altında bir taraftan, mil
letin hudutsuz teşebbüs ve faaliyet imkânlarını 
Jereddüt ve şüphe korkusu ile âdeta felce uğrat
mış, diğer taraftan da bizzat yaptığı işlerde, 
başlangıçta geçici mahrumiyetlere katlanmayı za
ruri kılan, fedakârlıklar istiyen geniş ölçüdeki 
envestismanlara cesaret edememiş kısır bir istih
sal ve kanaatkar bir istihlâk görüşünün çaresiz
likleri içinde artık bir mazi olmuştur. 

Demokrat Parti iktidarı ise; parti progra
mında da belirtildiği üzere hususi teşebbüs ve 
sermayeye geniş ve emniyetli bir faaliyet imkânı 
vermek, ancak ana sanayide ve büyük enerji 
tesislerinde bizzat faaliyette bulunmak suretiy
le geniş istihsal, geniş istihlâk prensibiyle yara
tıcı bir kalkınma faaliyetine girişmiş, geçen-9 
senelik çok kısa bir zaman içinde müspet netice
ler almaya da başlamıştır. 

Muhtelif vesilelerle defalarca tekrarlanan ve 
hepimizin pek iyi bildiği dünkü ve bugünkü is
tihsal rakamları ile, yine bir çoğumuzun fiilen 
idrak etmiş bulunduğu dünkü ve bugünkü ihti
yaç ve istiklâl imkânlarının basit bir mukayese
si bu grüşün doğruluğunu kolayca ispat eder. 

Fabrikalardan, barajlardan, santrallerden 
bahsetmeye lüzum yok. Sadece kendimize, etra
fımıza bakalım. Büyük bir çoğunluğumuz dün 
büyük bir kanaat ve imkânsızlık içinde mütevek-
kilâne bir sabırla vitrinlerde seyrettiğimiz, sade
ce ismini duyduğumuz ve hattâ mevcudiyetin
den haberdar olmadığımız, lüzumunu bilmedi
ğimiz birçok maddeleri bugün kısmen memleke
timizde imal ediyor, satın alıyor, kullanıyor ve 
zaman zaman da yokluğunu hissediyoruz. Ve 
nihayet daha iyisine ve daha fazlasına ulaşabil
menin heyecanı ile çalışıyoruz. Bu dakikalarda 
Büyük Meclisin 1959 bütçesini müzakere etmek
te bulunduğu Sanayi Vekâletinin kuruluşu bile 
hususi teşebbüs ve Devlet sanayii faaliyetlerini 
en geniş mânasiyle, sanayi, maden ve enerji sa
halarını içine alarak bir araya getirmek, aynı 
istikamette birbirinin yardımcısı, ve tamamla
yıcısı olarak geliştirmek yolundaki faaliyetleri 
bakımından büyük bir mâna ifade eder. iktida
rımız hükümetlerinin ve bu arada Sanayi Vekâ
letinin bugünden sonra da aynı yolda, aynı ener
ji ve heyecanla yürüyeceklerinden eminim. An
cak bugüne kadar kaydedilen mesut gelişmenin 
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aynı hızla inkişafını sağlamak bakımından bâzı 
temennilerde bulunmak isterim : 

1. Sanayiin tamamlayıcısı ve yardımcısı bu
lunan ve*sosyal bünyemizin temellerinin en mü
himini teşkil eden küçük sanatların inkişafına 
önemle devam edilmelidir. 

2. Büyük enerji santrallerinin kuruluş ve 
işletmelerini daha rasyonel şekilde sağhyacak 
enerji kurumu bir an evvel faaliyete geçirilme
lidir. 

3. Sanayiin muhtaç bulunduğu her kademe
deki bilgili elemanların daha geniş ölçüde yetiş
tirilmesi hususundaki çalışmalar düzenlenerek 
hızlandırılmalıdır. 

4. Gerek partimiz progrfcmı ve gerekse bu
günkü durumları itibariyle artık Devlet işletme
sinde kalmalarına lüzum bulunmıyan başta men
sucat fabrikaları olmak üzere bir kısım sınai te
sislere her vatandaşın bilhassa küçük tasarruf 
erbabının ve işçilerin iştiraklerine imkân vere
cek şekilde hususi sermayenin katılması sağlan
malıdır. 

Bu suretle bir taraftan küçük tasarruf erba
bına bugünküne nazaran daha geniş bir fayda 
sağlanabileceği gibi yeni envestismanlann fi
nansmanı da temin edilmiş olacaktır. 

Maruzatıma son verirken memleketimizin 
mesut yarınını hazırlamakta elele vermiş bulunan 
Sanayi Vekâleti,* İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve hususi teşebbüs müesseselerinin başta Vekil
leri olmak üzere teknik ve idari memur, mühen
dis ve işçi bilûmum mensuplarına teşekkürü bir 
vecibe bilirim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini oku
tuyoruz. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Suallerimiz 
vardı, Beyefendi. 

Yüksek Reisliğe 
Sanayi Vekâleti bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

26 . II . 1959 
îçel Mebusu 

Yakup Karabulut 

REÎS — Kifayet aleyhinde Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem mebus arkadaşlarım, bütçe müzakereleri 
dolayısiyle bütün arkadaşlar, Hükümet erkânı, 

. 1959 C : 1 
memur ve umum müdürler geceli gündüzlü ça
lışmaktayız. Bunu takdir ediyorum. Müsaade
nizle şunu rica etmek istiyorum. İki bütçemiz 
kaldı, demin hesabettim, grup adına iki arkada
şımız 20 dakika, diğer arkadaşlarımız da 20 da
kika ve Vekil Bey konuştular. Bir saat içerisin
de Sanayi Vekâleti bütçesi üzerindeki müzake
reler, kifayet kabul edildiği takdirde bitmiş ola
caktır. Her vekâlet bütçesi muhterem olmakla 
beraber Sanayi Vekâleti bütçesi üzeninde hassa
siyetle durulmuş ve Türk sanayiinde yapılmış 
olan büyük hamleler müzakere edilmiştir. Beş 
altı arkadaşımız daha kalmıştır, onların da ko
nuşmalarında fayda vardır. Zira iki bütçemin 
kaldı. (Beş beş sesleri) Sanayi bütçesini konuşu
yoruz, Dahiliye ve Hariciye Vekilleri burada 
olmadığından yarın konuşulacağına göre, şimdi
lik iki bütçe var, saat daha 22, sabaha kadar 
çalışmaya da kararlıyız, şu fedakârlığı yapıp 
5 - 10 arkadaşın daha konuşmasına imkân ver
mek suretiyle memleketin ehemmiyetli bir mev
zuunda çok daha etraflı tenevvür etmiş olalım. 
Muhalefet olarak, iktidar olarak konuşacak çok 
arkadaşlarımız vardır, iktidarın başardığı mü
him işler mevcut... (Sağdan, sen müstakilsin ses
leri) Müsaade edin, ben iktidar veya muhalif 
diye konuşmuyorum, ben bitaraf mebus olarak 
memleket meselesinin burada her iki tarafça or
taya konulmasını istiyorum. (Soldan, sen bizden
sin sesleri) 

Bilhassa bir kaç nokta vardır, işaret etmek 
icabeder. 1959 Martına giriyoruz. Mebus ve me
mur arkadaşlarımız zamlarını alacaklar, bu ara
da Sümerbank işçilerinin 35 milyon lira zam ala
cağını Vekil Bey söyledi. Fakat daha diğer mü
essese ve fabrikalarda yüz binlerce işçimiz var
dır. Daha bir çok vekâlete bağlı yerlerde çalı
şan işçilerimiz vardır. Onun için rica ediyorum; 
bu kifayeti lütfen tehir edelim. Beş altı arkadaş 
daha konuşsun. Etraflı olarak Sanayi bütçesini 
tam bir muvaffakiyetle çıkaralım. 

REİS — Takdir Heyeti Aliyenindir. Reye 
koymak mecburiyetindeyim. Kifayeti kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sağdan, edilmedi sesleri) Rica ederim, Riya
set buradan daha iyi tesbit etmektedir. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Usul hak-
kında. 

REİS — Buyurun. 
M. YILMAZ METE (Adana) ~ Muhterem 
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arkadaşlarım, karşılıklı konuşmalardan anlaşıl
dığı veçhile Riyaset Divanının tutumundan şi
kâyetçiyiz. Usul hakkında 'söz vermiyor. Nasıl 
yapacağız? Hususi konuşma kâfi değildir. Gün
lerden beri bütçe müzakerelerinin tatbikatında 
görülenler şudur : Muhalif muvafık birkaç me
bus konuştuktan sonra ve behemehal bir iktidar 
mebusunun konuşmasından sonra kifayet takriri 
reye konur. 

REİS — Kifayet gelirse reye koymak mec
buriyetindeyim. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Kifayetin 
gelmesine bir şey diyemeyiz. Ama niçin bu sıra
yı takibetmiyorlar da söz sırası muhalefete men-

1 sup mebusa gelince reye koyuyorlar? 
Riyaset Divanının bu tutumundan Yüksek 

Heyetinize şikâyetçiyiz. 
REİS — Beyefendi, kifayet aleyhinde konu

şun. 
M. YILMAZ METE (Devamla) — Yüksek 

Riyasetin bu tutumunu değiştirmesini ve Vekil
den sonra 'hiç olmazsa ıbir muhalif mebusa söz 
vermesini rica edeceğim. 

REİS — Müsaade ederseniz konuşmuş olan 
arkadaşlarımızın isimlerini okuyayım. Rıza Te
keli (C. H. P. Meclis Grupu adına), Baki Er
dem (D. P. Meclis Grupu adına) Orhan Uygur, 
Turgut Yeğena, (görüyorsunuz ki. Halk Partili 
arkadaşlar, daha çok. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Vekil De
mokrat Partili, mebus ama. 

REİS -— Beyefendi, Halk Partili veya De
mokrat Partili mebus diye Riyasetin (bir tefrik 
yapmasına imkân yoktur, ve lüzum da yok. Her
kese sıra ile söz veriyorum. 

Şimdi kifayeti reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.' 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... kabul edil

miştir. 
P. 

101 Vekil tahsisatı 

Lira 

12 „00Ö 

REİS _ Fethi Oeli'kfbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sanayi Vekâleti bundan üç sene ev
vel, çok partili hayata girdiğimiz tarihten iti
baren İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendisine 

. 1959 0 : 1 
'bağlı olanlarını müşahedelerine dayanarak 'bu 
müesseselerde ve teşekküllerde vazife alan me
murların faal politikayla meşgul olmalarını 
meneden... 

REİS — Fethi Bey.. 101 nci fasıldır. Vekil 
tahsisatına aittir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Vekin bu 
talimatnameyi değiştiren talimatı dolayısiyle 
konuşacağım. 

REİS — Vekil tahsisatı mevzuunda konu
şun Fethi Bey... Daima usul üzerinde ikaz eder
siniz 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Riyaset
ten öğrenmek istiyorum; Vekilin mevcut bir ta
limatnameyi ilga eden tasarrufu dolayısiyle ne
rede konuşacağım? 

REİS — Heyeti umumiyesinde söz alıp söy
lemeniz gerekirdi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Niçin bu 
hususta konuşmak istediğimi izah edeyim. (Sol
dan, Vekilin parasını mı keseceksin sesleri) Me
murların parasını kesiyorsunuz da... (Soldan, 
gürültüler) Sekiz yıldır bu Mecliste bu tatbikat 
var. Vekil tahsisatı dolayısiyle vekillerin tasar
rufu üzerinde duracağım. 

REİS — Zatıâliniz usul üzerinde daima ikaz
larda bulunursunuz. Vekil tahsisatı dolayısiyle 
Sanayi Vekâleti ıbütçesinin umumi üzerinde 
konuşmanıza imkân yoktur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Mevcut 
bir talimatname ne maksatla ve ne sebeple ilga 
edilmiştir. Bunu öğrenmek istiyorum. 

REİS — Riyaseti müşkül mevkie sokmama
nızı rica ederim. «101 Vekil tahsisatı 12 bin lira» 
bunun üzerinde konuşunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kasdımı 
anlatamıyorum. Mamafih zapta geçirmiş bulu
nuyorum. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, 'biz 'birçok fikirleri münakaşa ederiz, şu 
eksiktir veya şu hatalıdır, deriz, fakat 'bunun 
asli seibebi üzerinde durmayız. Medenî memleket
lere, Almanya, İngiltere ve Amerika'ya 'bakalım. 
Bu kadar mühendisin, teknik elemanın "başında 
teknik bilgisi olmıyan, mânevi ilimlerde ihtisası 
bulunan adamların 'bulunması hakikaten zarar 
vermiştir. (Soldan, gürültüler, «Vay vay vay» 
sesleri, «Marangoz mu getirelim» sesleri) 
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Sanayi Vekâletinin başına, böyle birbirini 

tütmıyan sözlerle, ağız kalabalıkları ile mesele
leri müdafaa edenlerin yerine, esaslı teknik bil
gileri olan adamların gelmesi lâzımdır. 

REÎS — Fasıl üzerinde 'konuşurken çok rica 
ederim şahsiyata kaçmayın.. , 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Sebati Ata
man arkadaşımızı severim, şahsı benim için çok 
şayanı hürmettir. Teknik meselede, Sümerbank, 
Etibank gibi müesseselerin başında bulunan mü-
»hendisleri kontrol edecek olan kimselerin mü
hendis derecesinde (bilgisi olması lâzımdır. (Gü
lüşmeler) 

REÎS — Emin Bey, bu minval üzere konu
şursanız sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Peki efendim, 
tahsisat meselesine geliyorum; Sebati Bey bu şe
kilde hakikatleri tahrife devam edecekse bu 
tahsisatın kaldırılması yerinde olur, ta ki, esas
lı bir Vekil gelinceye kadar. (Alkışlar) 

REÎS — Çok rica ederim Emin Bey fasıl 
üzerinde Riyaseti müşkül mevkie düşürecek söz
ler sarf etmemeniz ica'bettiğini kabul etmeniz 
lâzımdır. (Soldan* alkışlar, gülüşmeler) 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — İzin verin bir 
vesika var okuyayım, ondan sonra alkışlayın. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — 101 nci faslı kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2.1959 C : l 
Lira 

P. 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 <ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge-

2 570 152 

895 050 

72 130 

53 250 ! 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

1 500 

136 796 

2 100 

205 000 
TURGUT YEÖENAĞA (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, merkez daireleri büro mas
rafları faslında her sene biraz daha artan ra
kamlar görmekteyiz. Bunun sebeplerinden bir 
tanesi de İktisadi Devlet Teşekküllerinin sayı
sının ve onların iştirakiyle kurulan şirket sayı
sının gün geçtikçe artmasındandır. Muhterem 
arkadaşlarım, gerek İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve gerekse iştirakleriyle kurulan şirketler o 
kadar çeşitlidir ki, bunların içinde ticaretle iş
tigal eden şirketler dahi vardır. Anayasanın 
Devletçilik umdesi Devlet eliyle ticaret yapıla
cağım ifade etmektedir. Fakat Devlet eliyle ba
lık, yumurta, et, çakmak satmak her halde Dev
letçilik prensipleri dâhiline girmez. Sayın Se
bati Ataman şunu izah ederlerse memnun olu
rum :'Acaba ticaretten kasdı, ticareti de bir 
âmme hizmeti olarak mı kabul ediyorlar? Bunu 
açıklamasında fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, diğsr bir hususa da 
temas etmek isterim. Sebati Ataman arkadaşım 
konuşmaları esnasında 57 fenike bez ihracettik-
ierini kaydettiler. 57 fenike bez ihracettik diye 
övünmek, 30 - 32 kuruştan şeker ihracettik diye 
övünmek kadar gülünçtür. (Sağdan, bravo ses
leri) 

REÎS — Turgut Bey, faslın üzerinde konu
şunuz, aksi takdirde sözünüzü keserim. 

TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) — İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin bu şekilde kabar
mış olması, bu şekildeki müesseselerin artmış 
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olmasa ve fuzuli şirketlerin kurulmuş olması, 
memleketin bürüt masraflarını artırmaktadır. 
Diğer masraflara da aynı şekilde tesir etmekte
dir. 

EEÎS — Sanayi Vekili. 
KOORDİNASYON VEKlLÎ VB SANAYİ 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Çok muhterem arkadaşlarım, her 
zaman nezahati lisaniye dersi veren bir hava
nın içinde, gülünç diye ifade edilen bir sözü
me karşı iktisadi Devlet Teşekküllerinin bir şey 
satmasını Anayasaya muhalif gören ve bunu 
Anayasa ile kabili telif olmaz diye bu kürsüden 
ifade edebilen zihniyetin, gülünçlüğü demiyece-
ğim, hiffetine Yüksek Meclisin dikkatini çeke
rim. Anayasa Devletçiliği Devlet eliyle ticarete 
müsaade ediyor mu, balık satmaya müsaade edi
yor mu» iktisadi Devlet Teşekkülleri birtakım 
nesneler imal ettiğine göre, bu imal ettikleri 
nesneleri sattıklarına göre iktisadi Devlet Te
şekkülü diye bir teşekkül mevcudolduğu gün
den beri bunların Anayasaya uygun veya ona 
muhalif hareket etmektedir demek lâzımgelir. 
Böyle bir şeyi düşünmek gülünç değil midir? 
Bunu söyliyen arkadaşın insafına bırakırım. 

57 fenike bez satmanın gülünç olduğu iddi
asına gelince : Bez satmak mı gülünçtür? 57 fe
nike bez satıyoruz, maliyetinden aşağı satmı
yoruz, 57 fenik mukabilinde satıyoruz, bunun 
mukabili olan Türk parasını alıyoruz. Bunun 
neresinde gülünçlük? 

SELlM SOLEY (Ankara) — İzah edeyim. 
SANAYİ VEKÂLETİ V. SEBATI ATA

MAN (Devamla) — Neyi izah edeceksin arkadaş? 
Gülünç olmaktan kork. 

RE IS — Merkez daireleri büro masrafları 
hakkında konuşmıyan arkadaşların sözlerini kes
mek mecburiyetindeyim. Riyasetin müsamahası
nı rica ederim» suiistimal etmeyin. 

Buyurun Fazıl Yalçın. (Vazgeçti sesleri) 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 149 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 70 O00 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 1 1939 
F. 

304 Fosta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

307 Harcırahlar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

SOS 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 

Lira 

155 000 

215 000 

30 000 

364 801 

32 500 

7 500 
REÎS — ibrahim Saffet Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) - -

Efendim, bu fasıl otomobil işletmesi ve otomobil 
onarımı ile alâkalıdır. Bu münasebetle Muh
terem Vekilden bu otomobil mevzuunda bir sual 
sormak istiyorum. Biraz evvel konuşmaları sı
rasında Vekil Beyefendi buyurdular ki, günü 
gelecek bu memlekette otomobil sanayii kuru
lacaktır. Bu beni çok sevindirdi ve çok memnun 
oldum. Bir hususa işaret etmek isterim. Bir 
müddet evvel, tarihini bilmiyorum, gazeteler bü
yük manşetlerle bir haber verdiler ve Mecidiye-
köyü ile Maslak civarında bir otomobil sanayii* 
kuruluyor, temelleri merasimle atıldı dediler. 
Bu ne safhadadır, Vekil Bey bu hususu lütfet
mezler mi? (Soldan, orası tamirhane çarşısı 
sesleri). 

RE IS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

403 

418 

Lira 

Temsil masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil lâboratuvar masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

10 000 

30 000 
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420 

421 

422 

448 

450 

451 

452 

453 

501 

502 

6309 sayılı Maden Kanunu ge
reğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve levazım satmalma ve 
ve her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi sayım ve anketleri bil
ûmum masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yay7n masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 
RE I S . — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

70 000 

10 000 

123 000 

50 000 

31 500 

80 000 

Lira 

10 000 

289 481 

1 OOO 

26 500 000 

1 000 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens-

• ütüsüne yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Dursun Akçaoğlu, fasıl dahilinde. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlar, bu fasıl münasebetiyle minnacık 
bir maruzatta bulunacağım. Buı maruzatım ayni 
zamanda Hükümetten bir temennidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz 
ki, geçen sene Çankırı şeker fabrikası ne zaman 
kurulacak diye Hükümetten bir sual sormuştum. 
O zamanki, Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu şu şe
kilde cevap vermişti : «Ben çıktım buraya hayır 
kurulmayacak mı dedim». Ben de dedim ki, Çefcı-
kırı şeker fabrikası kurulacaktı. «Sanayi Vekili 
sıfatiyle ve Sayın Başvekil adına diyorum ki, 
Çankırı'da bir şeker fabrikası kurulacaktır». Za
bıt ceridesi burada.. 

REİS — Temenninizi beyan ederseniz müsa
maha edeceğim; aksi takdirde fasılla alâkası ol-
mıyan şeyi ifade etmeyin. Lütfen temenninizi 
ikmal buyurun. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Fasıl 
içinde. 

REİS — Fasıl içinde" temenninizi yapmaya 
imkân veriyorum. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar; Başvekil tarafından Kastamonu Şeker 
Fabrikasının temeli atıldığı zaman, Adana Şeker 
fabrikasının temeli atıldığı zaman bunlar ilân 
edilmiş ve radyo ile millete duyurulmuştur, ga
zetelerde yazılmıştır. 

* 
REİS — Rica ederim, temenninizi ikmal için 

beyanda bulunun, Heyeti Umumiyeyi tahrik et
meyin. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım; bu duyurmalarla halk 
ümide düşürülmüştür. Benim Hükümetten ricam 
şudur. Lütfedip,Hükümet, beyanları ile halkı 
ümide düşürmesin, bu gibi beyanlarla ümüde dü
şen halk olmayınca itimadı sarsılıyor, huzursuz-
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luk husule geliyor, bu huzursuzluğu ortadan kal
dırsın. 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sanayi Bakanlığı bütçesinin 701 nci 
faslı dolayısiyle Ankara'da geçen sene temeli 
atılıp, 12 milyon lira kadar masraf yapıldıktan 
sonra vazgeçilen şeker fabrikasına temas etmek 
istiyorum. Söylendiğine göre, Ankara'da bir şeker 
fabrikası kurmak, Erzurum'da bir daha kurmak 
gibidir, diyen Amerikalı mütehassısların tavas
sut ve müdahalesiyle Ankara'daki şeker fabri
kasına istimlâk, temel ve hafriyat gibi bâzı se
beplerle 12 milyon lira yatırıldıktan sonra inşaatı 
durdurmuştur. 

ENVER KAYA (istanbul) 
şeye karışmaz. 

Amerikalı öyle 

SELİM SOLEY (Devamla) — Karışıyor ni
tekim. 

Temel atıldığı zaman Başvekil tarafından ye
rilen ve Zafer gazetesinde okuduğumuz beyana
ta göre Ankara Şeker fabrikasının bu şekilde 
müdahale ile inşaatı tatil edilmemiş olsaydı 1,5 ay 
sonra ilk istihsalini yapacak duruma gelecek
ti. Bunun hakkında izahat istiyorum bu bir. 

İkincisi; Erzurum, Erzincan Şeker fabrikala
rının bu seneki onarımına 701 nci fasıldan bir 
kuruş dahi tahsis edilmemesini teklif ediyorum. 
Sebep; Erzincan Şeker fabrikasına geçen sene 
Konya'dan kamyonlarla ve trenle, zannediyorum 
3 748 ton, pancar taşınmış, burada toz şeker ha
line getirildikten sonra trenle Erzurum fabrika
sına nakledilmiştir. Konya'dan Roket şirketinin 
kamyonları ile Erzincan'a götürülerek orada toz 
şeker haline getirilen pancarlar, Erzincan'dan 
toz şeker halinde Erzurum fabrikasına nakledil
miştir. Burada presten geçirilerek kesme şeker 
haline sokulmuştur. 

RElS — Efendim, Şeker Şirketinin bütçesi
ni müzakere etmiyoruz. Rica ederim, mevzu dâ 
hilinde kaim, Selim Bey. (Soldan, gürültüler) 

SELİM SOLEY (Devamla) — Erzincandan 
ikinci bir nakliye ameliyesiyle Erzurum'a, nak
ledilen toz şeker... (Soldan, şiddetli gürültülerV 

RElS — Efendim, Selim Bey, mütaaddit defa 
söylememe rağmen sadet dışında konuşmaya de
vam ediyorsunuz. Vaktiniz tamamdır, buyurun. 
(Sağdan gürültüler). 

1959 O : 1 
Buyurun Sanayi Vekili. 
KOORDİNASYON VEKÎLl VE SANAYt 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Efendim; mevzuu müzakere olan fa
sıl, vekâlet binasındaki küçük onarımlara ait bin 
liralık bir fasıldır. Bu fasılla zerrece alâkası ol-
mıyan iki meseleye arkadaşlar temas ettiler. Bi
risi; Ankara Şeker fabrikasının inşaatını Ameri
kalılar durdurmuş. Bu haber yalandır. 

İkincisi; Konya'dan Erzincan'a pancar taşın
mış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yalandır arkadaş
lar, yalan. (Soldan, şiddetli alkışlar), (Sağdan 
gürültüler) 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Vekil yalan 
söylüyor. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Efendim;Vekil Beyin beyanı ile 
sabit olmuştur ki, bu fasıl vekâlet binasının küçük 
onarımına ait bir fasıldır. Şeker fabrikalariyle 
zerrece bir alâkası yoktur. (Gürültüler) Faslı re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Arkadaşlar susunuz, bağırmayınız, 
. gürültüye sebebiyet vermeyiniz. 

F. 

711 

Lira 

Maden hizmetlerinde kullanı
lan makina alet ve malzemesi
nin onarma masrafları 5 000 

REİS — Selâhattin Karayavuz. 
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trab son) 

— Muhterem arkadaşlar; evvelâ muhterem 
Reis miiraade' etsinler de kendilerine bir sual 
sorayım. 

REİS — Beyefendi, bu fasıl hakkında de
ğilse konuşturmam. 

SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabson) 
-— Bu fasıldan nasıl istifade edeyim de bunun 
dışına çıkayım? Faslın dışına çıkanlar yalnız 
Demokrat Parti mebusları mil 

REİS — Kim. fasıl dışına çıkarsa çıksın Re
is Nizamname hükümlerine göre sözünü keser. 
Faslın dışına çıkıp çıkmamak konuşmanın seyri 
ile belli olur. Çok rica ederim Riyaseti müşkül 
duruma sokmıyalım, bunu iki taraftan da rica. 
ediyorum. 

711 nci faslı reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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751 Maden hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satınalınacak muh
telif makina, alet ve malzeme
nin mubayaası ile ilgili her 
cins masraflar 20 000 
REİS — Kabul edeler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

756 Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması 800 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

793 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd idaresine 
yardım 7 281 000 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, 793 ncü fasıl 7 milyon 281 bin li
ralık bir yardım yapıyor, elektrik idaresine. 
Bugün bunu verirsek gelecek sene bu miktar 
16 milyon o bir sene 26 milyon lira, ilâ nihayet 
gidecektir. Şöyle ki; halen Kuzey - Batı inter-
eonnecte olarak çalışan Tunçbiîek, Çatalağzı 
ve Soma olmak üzere senelik elektrik istihsali 
1 milyar 900 milyon kilovattır. 

REİS — Selim Bey siz Elektrik Etüd İda
resini biliyor musunuz? Biliyorsanız işte bu 6 
müesseseye etüd işleri için yardımdıç. Rica ede
rim fasıldan istifade ile sözlerinizi fasıl dışına 
çıkarmayınız, müsaade edemem. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim; bu 
müesseseyi de biliyorum, fakat bu yardımın ni
çin yapılmaması lâzım onu da biliyorum, izah 
edeceğim. Bugün bu üç yerden istihsal edilen, 
hidrolik ve termik santraller istihsalâtı 1 mil
yar 900 milyon kilovat saattir. 

REİS — Selim Bey tekrar ediyorum, Elek
trik Etüd İdaresi bir proje dairesidir, istihsalle 
alâkası yok rica ederim. Bu projeleri yapan ve 
işleten ve elektrik cereyanını satan başka dai
redir. Bir yanlışlık olmasın ona göre konuşu
nuz. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Geçen sene 
bu elektrikten satılan miktar 898 milyon 780 
bin kilovattır. Eğer istihsal edilebilecek olan 
elektrik takatinin üçte biri satılıp da üçte ikisi 
ziyan edilmemiş olsa, ondan müstağni bulunsa 
Bütçede bu kadar yardıma ihtiyaç kalmazdı. 

REÎS — Bu beyanatınızla bu faslın bir irti
batı yoktur. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Sebati Beye 
ilân ederim ki, demin şeker mevzuunda yalanı 
ben söylemedim. 

REÎS — Fasiı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Sanayi Vekâleti 1959 Bütçesinin 
heyeti umumiye müzakereleri meyanmda Petrol 
Dairesi Reisliği Bütçesinin def heyeti umumiyesi 
müzakere edilmişti. Mezkûr daire .bütçe lâyi
hasının birinci maddesini okuyoruz. 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 
bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 407 188 lira tah
sisat verilmiştir. 
E. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... *Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
fiEÎS — Kabul edenler... "Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
«a» fıkrası) 
REİS — Kabul edenler..*. Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

206 

207 

209 

Lira 

499 401 

102 425 

150 000 

10 000 

46 153 

25 200 
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229 

Lira F. Lira 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

Memur, hizmetli, emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar karşı
lığı (Bu fasıldan (A/ l ) işaret
li cetvelin alâkalı tertiplerine 
gerekli tahsisatı aktarmaya 
Maliye Vekili yetkilidir.) 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları ^ 58 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler../ Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira l>edeli 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 4 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar i 78 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı. Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 6 000 
REÎS T - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları S 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları i 000 
REÎS — Kabul edenler... Et -
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 2 000 
REÎS — Kabııl edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ügilen-

419 

446 

447 

451 

501 

502 

505 

diren masraflar 52 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyealer... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayıîı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve masraflar 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
608£ sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karş ı l ı^ 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 1 408 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 14 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 10 0°0 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları (1954 -1957) ' 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.. 
HÜkme bağlı borçlar /> 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REÎS •— Birinci maddeyi cetvelleriyle birlik

te reylerinize arz ediyoram : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
Hağlı( B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 407 188 lira olarak tahmin edilmiştir. 
F . Lira 

1 Hazine yardımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Petrolden Devlet hakkı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

0 
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Lira 

Müteferrik varidat 
EElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişiir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir/ 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

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

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1959 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi eetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muyakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi» cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabu^edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip-
lerinclen alınacak mebaliğden idarece irat kaydı 
lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli cet
vele varidat, diğer taraftan (A/l) işaretli cet
velin ilgili tertiplerine Maliye Vekâletince tah
sisat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. , 

MADDE 6. —. Geçen yıl borçlan f aslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
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aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. • • 

1954 -1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1959 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 ncü 
kısım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borç
ları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE & — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Sanayi Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi açık reylerinize arz edil
miştir. 

HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Heyeti umu
miyesi üzerinde son olarak söz istiyorum. 

REİS — Açık reylerinize- koydum, reyden 
sonra söz veremem. 

HÜSEYİN-BALIK (Devamla) — Son olarak 
konuşmak istiyorum, hakkımdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ' (Burdur) — Usıü hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, efenctim, usul hakkında. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuzda 111 nci maddeyi 
okuyacağım. Bunun tatbikatının ne şekilde ol
duğunu vereceğim bir misalle izaha çalışacağım. 

«Bir kanunun veya bütçenin müzakeresi sı
rasında her mebus Hükümete veyahut mazbata 
muharririne istediği suali sorabilir. Sualler 
sözler bittikten sonra sıra ile sorulur.» 

Bendeniz demin Hükümetten bir sual sor
dum, Reise maddeyi hatırlattım. Reisvekili bu 
suali cevaplandırmak için her hangi bir şekil
de ne sualimi hatırlattı, ne de kendisini kürsü
ye davet etti. Müddet ve imkânlar azalmıştır. 
Bu mer'i madde gereğince bu suale de cevap 
alamazsak bu bütçe müzakerelerinin memlekete 
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menfaati olduğunu iddia edebilir .misiniz? (Sol
dan, gürültüler) Riyasete vazifesini hatırlatıyo
rum. Demin usule riayetkar olmadan bahsetti
ler. Sarahaten 111 nci maddeyi okudum. Eğer 
bu maddeye inanmıyorlarsa kürsüden okusunlar. 
Bir mebus encümen ve vekile sual sorabilir. Bu
nu cevaplandırmak vazifesidir. Aksi takdirde ni
ye sabahlara kadar oturuyoruz^ Reylerinizi ve
rin bitsin .(Soldan, gürültüler) 

Şimdi ben Riyasetten çok istirham edeceğim. 
Kala kala bölük pürçük şu imkânlara göre bize 

tde bir vazife yapmak imkânı verilsin. Madde
yi okudum, şayet bu madde ilga edildiyse lüt
fen onu da söylesinler. 

REÎS — Arkadaşım 111 nci maddeyi oku
mamı istedi, ben de okuyorum : «Madde 111. — 
Bir kanunun veya bütçenin müzakeresi sırasın
da her mebus Hükümete veyahut mazbata mu
harririne istediği sualleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra sıra ile sorulur. 
Not 57 : Kifayeti müzakere sorulara da şâ

mildir.» 
Fethi Bey arkadaşım bakabilir. 
Hüseyin Balık 111 nci maddeye istinaden 

söz istemişlerdi. Ama'reye koyduktan sonra is
tediler. Oylamaya geçildikten sonra söz verme
nin imkânı olamıyacağını kabul buyurursunuz. 
Biraz evvel istemiş olsalardı, söz vermekte hiç
bir mâni yoktu. Fakat reye geçildikten sonra 
asla söz verilemez. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Zaten 3 
dakikalık bir söz hakin bıraktınız, hiç olmazsa 
söz isteme taleplerimizi kabul edin. Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Usule aidolan müzakere bitmiştir 
efendim. 

R — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü bütçesi 

REİS — Basın - Yayın ve Turizm bütçesinin 
umumi heyeti üzerindeki müzakerelere başlıyo-

* 
ruz. 

HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Usulü mü
zakere hakkında söz istiyorum. Üç gündür bir 
defa konuşamadım. 

REÎS — Efendim, vaktiyle işaret verin, 
yahut Riyasete haber gönderin. Başkasının söz 
hakkını size verecek değilim yaT 
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HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Ben o 

tabiatte insanlardan değilim, üç defa söz iste
dim, vermediniz, şu halde konuşturmak istemi
yorsunuz. 

REÎS — Böyle bir şey bahis mevzu değil
dir. Yerinize oturunuz. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) - * Otur-
mıyacağım, usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Usuli bir mevzu yoktur. Yerinize 
oturunuz, size birinci ihtarı veriyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Nereden 
biliyorsunuz usulle alâkası olmadığını? Böyle 
Meclis mi idare edilir? 

REÎS — Çok rica ederim, beni daha ağır 
ceza tatbikine mecbur etmeyiniz, yerinize otu
runuz. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Ne ya
parsanız yapın. Oturmıyacağım. 

REÎS — Size ikinci ihtarı veriyorum. Lüt
fen yerinize oturunuz . 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Ben böy
le lâubaliyane bütçe müzakeresi görmedim. 

RElŞ — Riyasete karşı müzakereleri lau
bali idare etmek şeklinde bir ifade ile lisan 
nezahatine uymayan harekette bulunduğunuz
dan dolayı Hüseyin Balık'a takbih cezasının 
verilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYÎN BALIK (Ankara) — Müdafaa 
hakkı istiyorum. 

REÎS — Reye arzdan sonra müdafaa tale
binde bulunuyorsunuz. 

Söz alanların isimlerini sırasiyle okuyo
rum : Burhanettin Onat, Bülent Ecevit, Baha-

; dır. Dülger, Nusret Safa Coşkun, Burhan Bel
ge, Muammer Akpmar, Mekki Sait Esen, M. 
Kemal Küçüktepepmar, Sezai Akdağ, İhsan 
Ada, Nazlı Tlabar, Emin Soysal, Ahmet Üstün, 
İbrahim Us, Fazıl Yalçın, Şahap Kitapçı, Ali 
Yeniaras, Adnan Çalıkoğlu, Ferda Güley, Ha
san Tez, Sırrı Atalay, Mehmet Hazer, Esat 
Mahmut Karakurt, Osman Bölükbaşı, Osman 
Canatan, Hayri Çopuroğlu, Mehmet Ali Arı-
kan, Vahap Dizdaroğlu, Kemal Sarıibrahim-
oğlu, Ahmet Yılmaz, Rıza Tefeli. 

Söz C. H. P. Partisi Meclis Grupu, adına Bü
lent Ecevit'in. Buyurun, Bülent Bey. 

'" REİS — C. H, P. Meclis Grupu adına Bü
lent Ecevit. 
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C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA Bfr 

LENT ECEVÎT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; C. fi. Partisi Grupu adına görüşle
rimizi 'belirtmeye başlamadan önce artık 
aramızda' bulunmıyan Sayın Server Sbmun-
cuoğlu'nu rahmetle anmak isterim. (Soldan : 
Bravo sesleri,) 

Bu kürsüde bu bakanlık bütçesi üzerinde-
ileri süreceğimiz tenkid ve şikâyetlerden mer
hum Server Somuncuoğlu'nun şahsını tama-
mîyle ayrı tutuyoruz. Zaten Bütçe Encümeni 
müzakereleri sırasında merhumun da söylemiş 
olduğu gibi, Devlet radyolarının tutumu doğ
rudan doğruya Hükümet politikasının bir te
zahürüdür. 

Muhterem arkadaşlar; ayrılan kısa zamanda 
ancak bu bakanlığın bizi en çok ilgilendiren 
radyo faaliyetine temas edebileceğiz. 

Bakanlık _ bütçesinin Demokrat Partili ra
portörleri bağımsız ve muhalif Türk basınını 
yalancılıkla, şeref ve haysiyetlere tecavüzle 
hakikatlere arka çevirmekle cemiyetin iktisadi, 
içtimai, ve mânevi dokusunu zedeleyici neşri
yat yapmakla itham etmekte ve basının böy
le davrandığı bir memlekette demokratik re
jimin felah İmlamıyacaginı ileri sürmektedir
ler. Oysa iktidar bağımsız ve muhalif basına 
yüklediği bu suçları kendi yayın organların
da, bilhassa Devlet radyolarında işlemektedir. 
Sön birkaç aydır memleket havsmı ifsadeden 
«vatan cephesi» yayınlariyle... (Sağdan : bravo 
sesleri, soldan : şiddetli gürültüler, bunun 
onunla münasebeti ne, sizin güç birliğiniz ne 
oluyor sesleri.) 0 

RElS — Bülent Bey, bâzı, sözleriniz Heye
ti Aliyeyi tahrik ediyor, herkes^ bu vatanın 

'evlâdıdır ve mevzuumuz Basın - Yayın ve Tu
rizm bütçesidir, Vatan .Cephesi münaka§ası de
ğildir. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bir par
ti.. (Soldan, sağdan ,:* şiddetli gürültüler, ayağa 
kalkmalar.) ' 

RElS — Mehmet Ali Bey,- Aasaf Bey rica 
ederim. Arkadaşlar lütfen yerlerinize oturunuz. 
(Gürültüler, Riyasetin çan sesleri.) Asaf Bey, 
Mehmet Ali Bey ikinize de birer* ihtar cezası 
veriyorum. Yılmaz Bey, arkadaşlar,, lütfen 
yerlerinize oturunuz. Bülent Bey> devam edin. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Arka

daşlar; bir ricam var. Bizler radyo yaymlari-
nı bir yıldan beri sabırla dinlemekteyiz. Siz
ler bunun 365 te biri kadar sabırlı olun ve 
dinleyin. (Sağdan *: Alkışlar, soldan : Gürültü
ler, mevzu dahilî konuş dinliydim sesleri.) 

RElS — Her hangi bir tahrike meydan 
verecek beyanlarda bulunmamanızı rica ederim. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — iktidar 
partisinden olmıyanlar bu memleketin evlâdı 
değil mi? 

NAİL GEVECl (Aydın) — Nasıl konuşu
yorsun, zabıtları okuyun, hakaret var. 

RElS — Nail Bey, müdahale etmeyin. 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Yanlış ve 

eksik haber verme alışkanlığı radyonun başka 
yayınlarında da yer etmiştir. Yaz aylarında sı
nır komşumuz memleektlerde olupbitenleri Tür
kiyeli dinleyiciler, denizaşırı radyolardan dinle
mek zorunda kalmışlardır. Gelecek seçimlerde 
Türkiye'de iktidarın değiştiğini bile B. B. C. ve
ya Montecarlo radyosundan öğrenirsek hiç şaş-
mıyacağız. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Yukarda Allah 
var dîye bitir son -cümleni Bülent. 

RElS — Rica ederim, beyler. 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Yabancı 

radyo son uçak' kazasını haber verdikten sonra 
ve hattâ radyo ile ilgili Bakanın da ölenler ara
sında bulunduğunu bildirdikten sonra, Türk 
radyoları kazaya uğrıyanlarm hepsinin sağ ve 
salim olarak otomobillerle Londra'ya doğru yo
la koyulduklarını, müjdelemiştir. 

Sayın arkadaşlar, geçen gün bu kürsüde 
Meclis Başkanı Sayın Koraltan, sevinçte ve elem-

. de beraberliğin faziletinden bahsetmişti. Oysa 
muhalefet temsilcileri iktidar mensuplariyle bir
likte uçak kazası kurbanlarının cenazeleri ar
dından kar altında yürürken Devlet radyoları 
elemi, matemi çoktan unutmuş milleti ikiye bö
lücü, millî beraberliği temelinden sarsıcı yayın
larına yeniden başlamıştı. (Soldan, şiddetli gü
rültüler) 

RElS — Vaktiniz (bitmiştir. 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Gürültü

lerle geçen zamanı hesaplamadınız. Konuşmamı 
tamamlamama fırsat bırakılmadı. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Reis Bey 
usul hakkında söz istiyorum. (Usul hakkında 
söz istiyoruz sesleri) 
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REİS — Rica ©derim arkadaşlar gürültü 

yapmayın. Usul hakkında o kadar çok arkadaş 
söz istedi ki, ben usulsüzlüğü kabul etmediğim 
için kimseye usul hakkında söz vermiyeceğim, 
efendim. 

I^ÜVlT YETKİN (Malatya) — Hatibimizin 
sözleri, vakti gürültüler arasında kesildi, zama
nı israf edildi, hatip konuşamadı. 

REİS — Efendim, mûtadım olmadığı halde 
ifade edeyim, hatibiniz söze 23 ü 9 dakika geçe 
başladı, 23 ü 24 dakika geçe sözünü bitirdi. 
Gürültülerle geçen ve konuşulamıyan zamanı 
Riyaset nazara almıştır. 

Buyurun Burhanettin Onat. (Yok sesleri) 
Turhan Feyzi oğlu. 
TURHAN FîfrZÎOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, Ecevit arkadaşımın Basın - Ya
yın konusundaki şikâyetlerinin sizleri heyecan
landırdığını görüyorum. Ben de, beş dakikalık 
müddetin müsaadesi nispetinde birkaç sade ve 
açık hakikati bu kürsüde ifade etmeye çalışa
cağım. Haklı şikâyetlerimizin vicdanlarınızda 
mâkes bulacağına eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette 
Devlet radyosunun iktidar ve muhalefet parti
lerinin eşit şartlarla faydalanacağı bir müessese 
olması, mâkul bir sistemdir. Demokrat Partinin 
muhalefette iken savunduğu sistem bu idi. 1949 
da muhalefete radyoda konuşma hakkı tanıyan 
Basın - Yayın teşkilât Kanunu müzakere edilir
ken, bu kürsüde, Refik Koraltan, Kemal özçjo-
ban, Nuri özsan, Fikri Apaydın ve miting mey
danlarında ise Bayar ve Menderes bu fikri sa
vunuyorlardı. 

Bir memlekette hiçbir siyasi partinin Devlet 
radyosundan faydalanmaması, iktidar ve muha
lefet için radyoda propagandanın tamamîyle 
yasak olması da akla gelebilecek bir başka sis
temdir. İktidara geçtikten sonra, Demokrat Par
ti bu sistemi savunmaya* (başladı. 1952 de bu kür
süden, Samet Ağaoğlu : «Madem ki, bu radyo 
Devletindir, o halde ne iktidar ve nede muhale
fet partileri radyoyu kendi propagandaları için 
ikuTlanamazlar» diyordu. 1954 te, Seçim Kanu
nunun değiştirilmesi sırasında, Menderes, yine 
bu kürsüden, millete söz veriyordu : Radyo, ne 
iktidar ve ne de muhalefetin propagandasını ya-
pamıyacaktır. Radyodan ne biz faydalanacağız, 
ne de siz. Bu tadiller hiçbir partiye müteveccih 
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değildir» diyordu. Bu usul de, arz ettîğîm gibi, 
iyi veya fena, bir sistem olabilir. 

Fakat bu vaitlere rağmen milletin paraşiyle 
işliyen, milletin malı olan bir radyo, milletin ya
rısından fazlasını temsil eden muhalefete gece 
gündüz tecavüz ederse, (Soldan, gürültüler) 
bunun izahı yapılamaz. Vatan cephesine iltihak
lar neşriyatı gülünçtür, -çirkindir. Akyazı Bele
diye Meclisinin Demokrat Partili âzasından bir 
zat, bir gece hayretle vatan cephesine iltihak 
ettiği haberini radyoda dinliyor. Dört yıldan 
beri D. Partili belediye encümen âzası.. Radyo 
haberi üzerine «Ben radyoya yalan söyleten bir 
partide kalamam» diyor ve istifa ediyor. 

Mercan adlı Van ,kedisini ve ailesini vatan 
cephesine kaydeden; on ay evvel ölmüş bir C. 
II. Partili muhtarı vatan cephesine girmiş gös
teren bir radyo karşısındayız. 

Arkadaşlar, bu bir mâkul sistem değildir. 
Bunun müdafaası yoktur. 

Radyo köy saatinden Meclis saatine kadar, 
radyo gazetesinden haber bültenlerine kadar bü
tün yayınlarında partizan, milleti ikiye bölücü 
bir propaganda aleti olarak işlemektedir. Bu bir 
hukuki nizam değildir. Bu, olsa olsa, siyasi ba
kımdan parti menfaatini millet menfalıtine ter
cih etmektir; hukuki bakımdan ise, Devlet vazi
fesini kötüye kullanmaktır, millet malını suiis
timal etmektir. (Soldan, gürültüler) 

İkinci basit hakikat şu&uf, arkadaşlar: Tür
kiye 'de bağımsız ve muhalif basın devlet para-
siyle çalışmaz. Ama devlet bu basında çıkan 
yanlış veya yalan haberi tekzibetmek hakkına 
sahiptir. 

Buna mukabil Devlet radyosu vatandaşın pa-
rasiyle işler; fakat vatandaşa iftira ettiği ve hü- . 
cum ettiği zaman, vatandaş kendi radyosunda ifti
ra ve yalanı tekzip edemez, tecavüze cevap vere
mez. Bu devamlı yalanlara, hakaretlere, iftiralara 
müsaade etmeyiniz; vicdanlarınız buna tahammül' 
(etmemelidir. 

Vatandaş parasını vatandaş aleyhine kullan
manın vebali büyüktür. Bu vebale iştirak etme
yiniz. 

Üçüncü basit ve çıplak hakikat: Türkiye'de, 
Yüksek Meclis dâhil, hiçbir müessese kusursuz 
değildir, ama «iktidar ricali basml kontrol 
eder, basın iktidar ricalini kontrol edemez» tar
zında ters bir anlayışa saplanan bâzı politika-
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cüar, durmadan Türk basınını tenkid, hattâ tah
kir ve tehdit ederler. Türk basınım başka mü
esseselerimizle mukayese edince gördüğümüz 
mandara şudur ki, basınımız inkılâpların müda- J 
i'aasmda, millet menfaatlerinin bekçiliğinde, 
demokrasinin korunmasında on üç seneden beri 
çok şerefli bir imtihan geçirmiş, belki en az fire 
vermiş, vazifesine en fazla sadık kalmış olan 
müessesedir. (Sağdan, alkışlar) 

BEİS — Sözünüzü tamamlayın. 
TURHAN FEYZİOĞLU (DevamLa) — En 

cazip menfaat oltaları, en şiddetli ceza tehdit
leri, şerefli Türk basınını vazife yapmaktan 
ve millete hizmetten lalıkoyamamıştır. iktidar 

r partisi Türk basınım bugünkü ağır ceza teh-
ditlerinden, kâğıt, malzeme, ilân baskısından 
kurtarırsa, milletin kendisine verdiği vazifelere 
Ve basma karşı yaptığı vaitlere lâyık ohır. 
Millet bu suretle içine sürüklendiği rejim buh
ranından geniş ölçüde kurtulur. (Soldan, gürül
tüler) 

Arkadaşlar, basın ve radyo bahsindeki haklı 
şikâyetlere kulaklarınızı kapalı tutmayınız. 
Elbette vicdanınız var ve unutmayınız ki, yu
karda Allah var. Hesap verilecek bir de millet 
var. (Sağdan, alkışlar, soldan, gürültüler)' 

REÎS — Burhan Belge! 
BURHAN BELGE (Muğla) — Muhterem 

arkadaşlar, hakikaten şayanı dikkat olan bu 
celsede Basın - Yayın bütçesinin, Devlet büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle söz almış bulu
nuyorum. Ve bunda hem kaderin bunu tâyin 
ettiği mânasını duyuyorum, hem de eğer ha
kikaten basm dâvasına, memleket dâvasına, 
demokrasi dâyasma hizmet edecek şekilde ka.-
nuşabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. (Sol-4 

dan; bravo sesleri, alkışlar) 
* Yalnız arkadaşlar, sizin konuşmalarınızın 

nasıl büyük protestolara sebep olduğunu mü
şahede ettiniz. Buna hayret etmemeniz lâzım
dır. Çünkü konuşan arkadaşlar esasen o ta
rafı bağırtıp çağırtmak için konuşmuşlardır. 
Eğer öyle olmasa idi, sözler sükûnetle dinle
nirdi. Bu sözlerin... 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Abdestinden şüp
hesi olanlar... 

REÎS — Müdahale, etmeyin efendim, lüt
fen sükûnetle dinleyin. 

BURHAN BELGE (Devamla) ~ Ben sizin 
söylediklerinizi işitmemek kararındayım. Siz-
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den de dinlemenizi rica ederim. Eğer siz din
lememekte ısrar ederseniz Meclis Heyeti Umu-
miyesinde dinliyecek vardır. 

Arkadaşlar, Başvekâlet bütçesi vesilesiyle 
buraya bir sözcü geldi C. H. P. nin bize bu büt
çe vesilesiyle bir vesikasını okudu. Bu vesikam 
nm şekli gayet nazik tutulmuştu. Yani hepi
nizin bildiği bir tabirle,' kadife eldiven içine 
sıkı yumruk, yerleştirilmişti. Bu, Başvekâ
let bütçesi münasebetiyle koca Hükümetin ve 
Devletin bütün 'bütçelerine şâmil sözler ühtiva 
etseydi biz bunları dinliyecektik, hemde bun
dan istifade etmeye çalışacaktık. Bu böyle bir 
vesika değildi. Bu Meclisin zabıtları ilerde bu 
kavgalı gürültülü devre aidolarak tetkik 
edildiği sırada şayanı dikkat bir yer tutacak 
(Sağdan, gürültüler) bakın nasıl dinlemiyor
sunuz. Sizler demokrasi ve hürriyet (Sağdan; 
gürültüler) diı^esenize. (Sağdan; gürültüler 
bağrışmalar) Sizler demokrasi ve hürriyet ke
limelerini mütemadiyen tekrar ettiğiniz halde 
şu kürsüye biz çıktığımız zaman hürriyeti tanı
mıyorsunuz. (Sağdan; gürültüler, biraz evvel 
söyledik sesleri, bağrışmalar) 

REÎS — Arkadaşlar, lütfen sakin olunuz. 
Bu kürsüde v aşağıdan vâki müdahalelerden şi
kâyet edenlerin, 'müdahalede bulunmamaları 
lâzımgelir. 

BURHAN BELGE (Devamla) — Çok muh
terem milletvekili arkadaşlarım; benim söyle
diğim sözler katiyen muhalefeti bağırtıp çağırt
mak için değildir. Eğer isteseler kolaylıkla 
dinlerler. Bahsettiğim vesika bir Devlet büt-
çesinin'mütalâası vesikası değildi, doğrudan 
doğruya parti propogandası idi. (Sağdan; gü
rültüler, Zafer gazetesinde yaz, sesleri) (Sol
dan; niçin tahammül edemiyorsunuz? Haka
ret eden mi ^ldu, niye bağırıyorsunuz, sesle
ri) 

REÎS — Arkadaşlar, sukut edelim, s hatibin 
sözünü kesmiyelim. Burhan Bey siz de sakin 
konuşun. 

BURHAN BELGE (Devamla) — Zaferde de 
yazarım, başka yerde de. O vesika bir parti propo
gandası idi. (Sağdan^ gürültüler) Dinlememek ka-
rarmdasınız. Siz demokrasi, siz hürriyet istiyorsu
nuz, siz burada gelip bizi tayip ediyorsunuz. 
Sizin Meclisteki bu haliniz nedir? (Sağdan gü
rültüler.) (Soldan bravo sesleri) Burası sizin 
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değil, burası milletindir. (Sağdan Beis Bey ha
karet ediyor sesleri) Hiçbir hakaret yoktur. Âde
timiz değildir. Sakin kohuşuruz.^edepli konuşu
ruz, ne dediğimizi müdrik olarak konuşuruz. 

REİS — Burhan Bey, bir dakikanız kaldı. 
BURHAN BELGE (Devamla) — Bir daki

kam kalmış, müsaade edin, son cümlemin muhte
vasını sükûnet içinde dinleyin. 

Arkadaşlar, şikâyet ediyorsunuz, Devlet rad
yosunda nasıl parti propagandası yapılır diye. 
Sizin 1957 denberi sarahatle Mecliste • yaptığınız 
parti propagandasından ibarettir. (Soldan bravo 
sesleri) (Sağdan gürültüler) Deminki vesika da 
bal gibi parti paropagandası vesikasıdır. Fakat 
bu kürsü şu bütçe müzakeresi esnasında sizin 
parti propagandanızın aleti değildir. (Soldan 
bravo sesleri) Bu kürsü Devlet bütçesinin kür
süsüdür. Burası C. H. P. nin propagandasını yap-

« mak için, C. H. P. ne kiralanmış değildir. Bu
rada yalnız devlet işleri görüşülür. Bu kadar dev
let büaçesi geçti, bir tanesi hakkında ciddî ko
nuştuğunuz görülmemiştir. (Soldan şiddetli al
kışlar ve bravo sesleri) (Sağdan gürültüler.) 
Mütemadiyen parti propagandası yapmaktasınız. 
(Sağdan gürültüler.) (Sağdan, yalan ,yalan ses
leri.) Millet bunun farkında. İstediğiniz kadar 
bize söz verilmiyor deyiniz, ve bunun tâbiyele-

# rini yapınız millet hakikatleri görmektedir. 
Tazyik yoktur. Tazyiki sizler yapmaktasınız! Fa
kat muvaffak alamıyacaksmız. (Soldan şiddetli 
alkışlar). 

RI5IS — Nusret Safa Coşkun. 
NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) -

Muhterem arkadaşlar, söze başlarken bendeniz 
de üzerinde konuştuğumuz Bakanlık bütçesinin 
bir hafta evvelin^ kadar temsilcisi bulunan rah
metli aB&adaşımızm hâtırası önünde saygı ile 
eğiliyor^ ve diğer şehitlerle berabe$ kaybettiği
miz genç kıymetli gazeteci ve meslekdaşım Bulıan 
Tan'ı da rahmetle anmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlar; Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı teşkilât kanununun bir an evvel hu
zurunuza getirilmesi temennisiyle size bir vesi
ka okumak için müsaadenizi diliyorum. 

Basın ve haberleşme hürriyeti, millî ve bey
nelmilel cepheleri, . 

47 nci Parlâmentolararası Konferansı, cihan-
v şümul insan haklan beyannamesinin 19 ncu 
maddesinde tarif edildiği şekilde fikir ve ifade 
hürryeti hakkını korumayı arzu ederek, 
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Bu hususta Parlâmentolararası Birliğinin 

evvelce kabul ettiği kararları ve ayrıca Birleşmiş 
Milletler Umum Heyeti tarafından bilhassa 

«3 Kasım 1947 de alman karan ve 9 ncu UNE$£!0 
umumi konferansı tarafından alman kararları 
hatırlatarak, 

Bu hürriyetin radyo,' filim, televizyon, kitap, 
plâk ve bizzat matbuat vasıtasiyle aktif ve pa-
ssif haberleşme hakkını tazammun ettiğini beyan 
ederek, 

Bitaraf olarak tam ve tahrife uğramamış ha
berlerin serbestçe mübadelesini, haber alma kay
naklarının himayesini, yabancı muhabirlerin ha 
reket serbestisini ve istihbarat personelinin mad
di, içtimai ve ruhi emniyetini daha müessir bir 
şekilde teminat altına almak gerektiğini mülâ
haza ederek, 

Gerek haber alma hakkının tamamiyle isti
malini teminat altına alacak vasıtalardan daha 
âdilâne bir surette faydalanmak, gerekse teknik 
ve meslekî cihazlann geliştirilmesi ve bu sahadd 
kifayetsiz teşkilâta sahip memleketlerde içtimai 
ve iktisadi târakkilere yardımcı olmak üzere 
millî ve mahallî haberleşme teşekküllerinin inki
şafı suretiyle tarafsız bir şekilde haber yaymak 
ve nihayet farklı fikirlere hürmet göstermek 
ve her türlü suiistimali bertaraf etmek ye yan
lışlıklan düzeltmek maksadiyle millî ve Millet
lerarası murakabe, tahkim ve istişare organları 
tesis suretiyle haberlerin kifayetsizliğine ve tah
rifine mâni olmanın zaruretini takdir ederek; 
şeklinde devam ederek karar sureti mahiyetini 
alıyor. -

Muhterem'arkadaşlar, bu karar suretiyle be
lirtilen temennileri ve şartlan kucaklıyan bir por
te ile karşı karşıya bulunmadığımıza, bunun ta
mamiyle aksi bir rejim idrak ettiğimize şüphe 
yoktur. Bu taahhütlere riayetkar olmaya mecbu
ruz. \: 

Resmî ilân ve kâğıt tevziatının objektff ölçü
lere avdetini, partizan görünüşten kurtulmasını 
bir kısım gazete ve dergilerin kâğıt istihkakları
nın iadesini, pek kifayetsiz olan resmî ilân fiyat
larının artınlmasmı, radyo teknik cihazlarının 
takviyesini, kopmuş bulunan hükümetle basın 
arası münasebetlerin ihyasını, karikatür hale ge
len tekzip müessesesinin ıslahını, radyonu a eski 
posta tatarlannın lâgarlığmı aşan haber ulaştırma 
fonksiyonunun verilmesini, bakanlık bünyesinde 
iç ve dış tâyinlerde ihtisasa, kıdeme hürmet edil-
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meşini, «turistik» meselesi altında bâzı şehirleri
mizin müstesna yerlerini kirleten ve cemiyet ah
lâkını ifsadeden bâzı hayasız müesseseler üzerine 
dikkatin teksif edilmesini, yabancı diyarlara dil 
bileıi kifayetli ataşeler yollanmasını, turizm dâ
vamızın gümrük kapılarında iflâs etmesinin 
önüne geçilmesini ve nihayet arkadaşlar, son za
manlarda basma karşı talpmlan tavrin, taşınan 
zihniyetin değiştirilmesini, «basın gerekirse yâ-
tak^odalarımıza kadar gözlerini çevirebilir» diyen 
zihniyetin tekrar neşvünema bulmasını diliyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan, alkış
lar) • 

REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHDIR DÜLGER (Gazianteb) — Muhte

rem arkadaşlar; asabın fevkalâde gergin olduğu 
bir sırada hassasiyetle üzerinde durulan birtakım 
mevzuların ortada bulunduğu bu bütçede şahsîm 
adına konuşurken dikkatli davranacağım. Fakat 
muhalif arkadaşlarımız tarafından ileri sürülmüş 
bâzı noktalara cevap vermeye dikkat edeceğim. 

iki noktaya işaret etmek istiyorum. Bunlar
dan bir tanesi şudur : C. H. P. si Grupu adııia 
konuşan arkadaşımız vatan cephesi nedir diye bir 
sual sordu. Vatan cephesi var mıdır, böyle hukuki 
bir varlık var mıdır?. Ne diye böyle bir sual sordu. 
Partilerin üstünde teşekkül etmiş dedi. Aşırı sol
cu-̂  a|irı sağcı yerlerde vatan cephesi, halinde ku
rulmuştur diye misaller getirdi. Şimdi ben ken
disine cevap vereyim, vatan cephesi vardır. Va
tan cephesi müfrit, mütereddit ve münafıkları bir 
araya toplıyarak güc birliği yapanlara karşıdır. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler, reddederiz sesleri, 
ayıp ayıp utan sesleri, sen yüksek tahsil yaptın 
sesleri, münafık sensin*sesleri) 

FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Kürsü önüne 
kadar gele,rel̂ , söz istiyorum, söz istiyorum. 

REÎS — (Gonga vurarak) Beyler oturun yer
lerinize, oturun yarlerinize. (Sağdan gürültüler, 
kürsü önüne kadar gelmeler, muhtelif sesler, ba-
ğrışmalar, şiddetli gürültüler) (Sağdan gürültü
ler, münafık sensin; sesleri, birçok kişinin bağır
maları) (Riyasetin kampana sesleri, soldan, 
sağdan gürültüler) 

REÎS — Fethi Bey size ihtar veriyorum, su
sun. (Sağdan gürültüler) 

Mehmet Kartal ihtar veriyorum. (Zil sesleri, 
karşılıklı münakaşalar, iki taraftan ayağa kalk
malar) (Sağdan, gürültüler) 
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AHMET YILMAZ (Sivas) — Erzurum'da 

yaptıklarını düşün. (Sağdan şiddetli gürültüler) 
REÎS — Beyler oturunuz, rica ederim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Galatasa-

lf rayda sizi de. bilirler beni de bilirler. Sözünü ge
ri alıyor musunuz? (Soldan, gürültüler) (Sağ
dan gürültüler, kampana sesleri, Reisin yatıştır
ma gayretleri), (Soldan sözünü geri almıyor, al
mıyor, sesleri) 

REÎS — Gürültüye sebebiyet verdiği için Fet
hi Çelikbaş'a takbih cezasını teklif ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. (Sağdan, soldan gürültüler, münakaşalar). 
(Gürültüler, karşılıklı bağrışmalar) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, çok ri
ca ederim gürültüyü keselim. Bu şartlar içinde 
^müzakere yapılamaz. Ancak celseye sonuna kadar 

rdevam edeceğim. Sükûneti muhafaza edip oturu 
nuz. 

(Soldan; devam devam sesleri, şiddetli alkış
lar, bravo sesleri) 

(Sağdan; şiddetli gürültüler, sıra kapaklan 
sesleri) 

Hocaoğlu, Ahmet Bey, rica ederim yerlerinize 
oturun. Osman Eroğlu, size ikinci ihtarı veriyo-*' 
rum. (Sağdan ve soldan şiddetli gürültüler) (Sol
dan şiddetli gürültüler) 

Fethi Çelikbaş Bey, bu şekilde hareketleriniz 
arkadaşları tahrik ediyor. Hakkınızda daha ağır 
cezaya geçeceğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — (Naü Ge-
veciye" hitaben) Sen zeybek misin? (Sağdan şid
detli, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim efendim; yerlerinize 
oturun. (Şiddetli gürültüler) Yerine otur Fazıl 
Bey, sana ne oluyor? Otur yerine. 

Beyefendiler rica ederim; bu Meclisin ne mâ
nevi havası ne, Dahilî Nizamname, ne bütçe mü
zakereleri bu tarzda cereyana müsait değildir. 
(Sağdan, gürültüler) 

Beyefendiler; Abdullah Yaycıoğlu, otur yeri
ne. 

ENVER KAYA (İstanbul) — (Fazıl Yal-
çm'a) Sen sarhoşsun, otur yerine. Hepiniz' sar
hoşsunuz. 

REÎS — Çelikbaş otur yerine diyorum, sana. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Aferin 

Bahadır. ~ 
HEÎS •— Beyefendiler; müsaade buyurun Er-
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oğlu otur yerine. (O. H. P. mebuslarına hitaben) 
Arkadaşlar; sizden her hangi bir şekilde saraha
ten veya imaen dahi olsa çok daha ağır kelimeler 
bu tarafa tevcih edildiği zaman bu hale gelmi
yor..... (Şiddetli gürültüler) 

MEHMET- ZEKÎ TULÜN AY (Malatya) — 
Reis Bey; hatibin müdafaası size düşmez. 

REİS — Hocaoğlu; rica ederim otur yerine. 
Söylenen sözlere keıMinizi her birerleriniz ni

çin muhatap tutuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. 
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Sizin sözlerinizi sükûnetle dinliyen grup kar 

rçısmda siz de sükûnetinizi muhafaza buyurun. 
Enver Kaya Bey; rica ederim, lütfen oturun. 

Ayakta müzakere takibolunmaz. (Sağdan, gürül
tüler) Herkes yerine lütfen otursun. 

Beyefendiler, şu anda sükûnet bütün kema
liyle avdet etmiş bulunmaktadır. Ancak Riyaset. 
Meclisi Aliyi yorgun görmektedir. Bu sebeple cel
seye 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanış : 24,00 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 0,56 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTÎPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

RfilS — Celseyi açıyorum. 
Buyurun, Baha Bey. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; Halk Partisi Grupu adına konuş
muş olan Bülent Ecevit vâki olan konuşmala
rında gayetv sarih bir şekilde ağır bir hakarette 
bulunmuştur. Ben bunlann doğru olmadığına 
kaaniim. 

Çok değerli arkadaşlarım, Büyük Mıîlet 
Meclisinin ulvi varlığı mânevi şahsiyeti hepimiz 
tarafından korunmaya lâyıktır. Ayrıca burada 
iktidar ve muhalefet olarak karşı karşıya gel
miş olan partilerin de bu şekilde konuşmaları 
B. M. Meclisinin zabıtlarına geçecek sözler de
ğildir. O itibarla Riyasetten bu sözlerin zabıtlar
dan çıkarılması teklifinde bulunuyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Nüvit Yetkin, buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; C. H. Partisi olarak Büyük Mec
lisin her azasına ve Mecliste temsil edilen sjyasi 
partilere karşı en derin hürmet hissi ile meşbu 
bulunuyoruz. Arkadaşımızın konuşması zabıtlar
da mevcuttur, Riyasetçe tetkik edilebilir. Kasıt 
budur, bunun dışında anlayış yanlıştır, tavzih 
ederim. 

Aynı suretle burada konuşan bir hatip arka
daşımızın C. H. Partisi Grupuna mütereddi, mü
nafık.... 

REİS — O kelime «Mütereddit» tir efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Mütereddi, 

münafık ve bozguncu insanlar topluluğu olarak 
tavsif etmesinden dolayı üzüntülerimizi de arz 
ederim. Bu itibarla bu tavzihle beraber Sayın 
Dülger arkadaşımızın bu şekildeki bir hakareti 
Grupumuza reva görmediğinin tavzihini rica 
ediyorum. (Soldan, gürültüler) 

REİS — (Bülent Ecevit'e hitaben) Bülent 
Bey bu mevzuda bir sözünüz var mı?.. (Soldan, 
gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Sayın Yet
kin'in sözlerine iştirak ediyorum. 

REİS — Bülent Bey Nüvit Yetkin'in beyan
larına aynen iştirak etmekte olduklarını söylü
yorlar. (Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun; 
şimdi, Demokrat Parti Grup Başkanvekili Baha 
Akşit arkadaşımız tarafından izah edildiği gibi 
Bülent Ecevit'in, imaen dahi olsa, bâzı isnatlar
da bulunduğu görülüyor. Fakat grupu adına be
yanatta bulunan Halk Partisi Grupu Başkan-
kanvekili arkadaşımız, Bülent Ecevit*in böyle 
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•bir kasdı bulunmadığını burada ifade etti ve 
Bülent Ecevit de kendilerine iştirak ettiğini be
yan etti. Buna göre (Soldan, gürültüler, sözünü 
geri alsın sesleri) Müsade buyurun efendim. Bü
lent Ecevit arkadaşımızın bu yoldaki imayı kas
teden ve isnat ifade eden sözlerini geri alması 
rica ediliyor. Geri alıyor mu ? 

BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, sözlerimde her hangi birinize.. (Sol
dan, gürültüler, teşekkülü sesleri) Sözlerimde 
her hangi birinize isnadetme kasdı yoktur. Eğer 
böyle bir kasdım olsaydı, tereddütsüz bunu ifade 
ederdim. Fakat benim katiyen böyle bir kasdım 
yoktur. Sizlerin de bizler kadar milliyetçi oldu
ğunuza kaaniim. Benim kasdım, demokratik 
memleketlerde vatan mefhumu gibi, hakikaten 
bütün millet için mukaddes olan bir mefhu
mun bir parti inhisarına almamıyacağını belirt
mekten ibaret idi. (Sağdan, bravo sesleri) Ve bu 
vatan mefhumunu bir partinin inhisarı altına 
alan teşekküllerin demokratik hüviyetten iste-
miyerek, kasıtsız olsa bile uzaklaşabileceklerini, 
bâzı misallerle «Acı bir tesadüf» diye tasrih 
ederek, belirtmekten ibaretti.. Kasdım bundan 
ibarettir. Bunun dışında her hangi bir kasdıra 
olmadığı gibi, sözlerim de bunun dışında bir 
mânaya gelmez. O bakımdan bunu tavzih olarak 
kabul etmenizi rica ediyorum. Geri alacak bir 
söz bulamıyorum. Geri alacak olsam bu mânada 
söylemediğimi kabul etmiş olurum. Bunu kabul 
etmediğime göre sözlerimi nasıl geri alabilirim? 

\RElS — Söz sahibi diyor ki, eğer böyle bir 
kasdım olsaydı, geri almakta tereddüdetmezdim. 

Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Halk Partisi Grup sözcüsünün vatan cephesi 

ile alâkalı beyanlarının zabıttan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

/-Denizli Mebusu 
' Baha Akşit 

BEİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, demin grup adına yaptığım konuş
mada tavzih ettim, bizzat konuşmayı yapmış 
olan arkadaşım da tavzih ettiği gibi hiçbir kasıt 
gütmemiştir. Bu takrir ile bu sözler geri alınır
sa, bu sözlerin böyle bir mânayı kasdettiği mâ
nasına gelir. Çok rica ederim, kasıt .gütmiyen bu 
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sözlerin zabıttan çıkarılmasını kabul etmemeni
zi rica ederim. 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; görülüyor ki, her iki arkadaşımız 
vâki konuşmalarında es}ri ithamlarında ısrar et
mektedirler. (Sağdan : Ne münasebet sesleri) 
O halde niçin birbirimizi şaibe altında bıraka
cak, böyle bir mâna taşıyacak sözler sarf edelim. 
Bunuırgeri alınmasında.. (Sağdan : Tavzih etti 
sesleri) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar, rica ederim. 
M. KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) 

— Grupumuzu tahrik ediyorsunuz. 
NEVZAT ARMAN (Adana) — Bahadır 

Dülger de tavzih etsin. 
REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyin, 

müsaade buyurun etendim. 
BAHA AKŞÎT (Devamla) — Kıymetli ar

kadaşlarım; bizim kanaatimiz odur ki Demokrat 
partinin kanaati odur ki; biz Büyük Millet Mec
lisinin çatısı altında bu çeşit ithamların yeri ol
madığı gibi, zabıtlarda da yeri yoktur. Takdir * 
Yüksek Heyetinizindir. Biz takririmizi verdik, 
Yüksek Heyetiniz kararını verecektir. Onun kav
rarlarına elbetteki hürmet edeceğiz. 

REÎS — Verilen takriri tekrar okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Halk Partisi Grupu sözcüsünün Vatan cep

hesi ile alâkalı beyanlarının zabıttan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
\ Baha Akşit 

RElS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ve bu beyanla alâkalı hususlar ve kayıtlar zabıt
tan çıkarılmıştır. 

Bir takrir vaır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bozguncu ve münafık sözlerinin B. Dülger 

tarafından geri alınmasını arz ve teklif ederim. 
Malatya 

Nüvit Yetkin 

Sayın Riyasejfce 
Bahadır Dülger'in konuşmasındaki Güçbirli-

ği hakkındaki sözlerinin zabıttan çıkartılmasını 
arz ve teklif ederim. > Uşak 

Adnan Çalıkoğlu 
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REİS — Zabıtlarda şu ifadeleri aynen tesbit ! 

ettim. Bozguncu kelimesi yoktur. Münafık, müf
rit, mütereddit kelimeleri vardır. 

Cümlenin sonu gelmemiş ve cümle tekemmül 
etmemişti. Hattâ bunun için o esnada arkadaş
ların neden alındığını da anlamadığımı ifade 
ettim. 

Buyurun Bahadır Bey. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh

terem arkadaşlarım, Halk Partisi Meclis Grupu 
adına benim, sözlerimi tavzih etmek üzere ve
rilmiş olan takriri dinlediniz. (Sağdan, geri geri 
sesleri) Geri almak veya tavzih etmek. Şimdi 
ben maruzatıma başlarken Demokrat Parti 
Meclis Grupu adına konuşmadığımı, şahsım adı
na konuştuğumu ifade ettim. Sözlerim Grupum 
tarafından tasvibedilmiş olsa dahi bana ait söz
lerdir, bir. 

İkincisi, ben burada takrir vermiş olan Gru-
pun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi
ne karşı en ufak bir söz söylemedim. Ben Güc-
birliğine ait.. (Sağdan, aynı şey sesleri) Ben 
Gücbirliğine ait şahsi noktai nazarlarımı ifade 
ettim ve Gücbirliğini hukuki bir varlık olarak 
ben de telâkki etmiyorum. Arkadaşlarım neyi 
müdafaa ediyorlar ? Binaenaleyh sözlerimde ge
riye alınacak ve tavzih edilecek bir cihet bu
lunmadığına şahsan kaani bulunuyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun, beyefendiler. Bu
yurun Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OÖUZ BEKATA (Ankara) — Ar
kadaşlar, hangi havadan hangi noktaya geldi
ğimizi müşahede buyuruyorsunuz. Hepimizin 
tek endişemiz, Muhterem Meclisin ve bu kürsü
de cereyan eden ve hoş olmıyan bâzı ahvalin ve 
sarf olunan kelimelerin zabıtlara tescil ve tari
he intikal ettirilmemesidir. Bir tarafın şu anda 
gösterdiği basiretli tarzı harekete,/Bahadır Dül
ger'in cevabı yerinde mukabele değildir, (Sol- j 
dan gürültüler) 

REÎS -r- Müsaade buyurun arkasını dinliye-
lim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) .— Ar
kadaşlarım, çok doğru bir söz vardır : Yüksek 
topluluklarda insanlara hisleri değil, akılları 
hâkim ölınalıdır, diye. Bizim Meclis aklının ağır
lığını nazik hâdiselerde her vakit göstermiştir. 
Bu itibarla bu ağır aklın hizmeti içinde bir ka
rara varalım. (Sağdan, sözünü geri almadı ses
leri) 
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Grupumuzu temsilen Başkanvekili geldi bu

rada konuştu. Sözü söylemiş olan arkadaşım da 
son derece vuzuhlu olarak, asıl iç kasdmı ifade 
etti. (Soldan, asla asla sesleri) Ve bilirsiniz M, 
bu nevi meselelerde insanların niyetleri asıldır. 
Niyetinin neye delâlet ettiğini, neye etmediğini 
burada ifade etti. 

Şimdi bir mesele kalıyor : Grupumuzuıi, 
Grupça her hangi bir yanlışlığa meydan verme
mek için gösterdiği hassasiyete karşı, bir tek 
arkadaşın «dediğim dediktir.» diye direnmesini 
hoş görmemeniz icabeder. Bakınız, bir meseleyi 
halletmek istiyoruz. Artık aklın hâkim olduğu 
bir hâdiseyi yeniden hisse inkılâbettirmeyiniz. 
Bahadır Bey arkadaşım diyor ki, Güçbirliği hu
kuki teşekkül değildir. 

. Müsaade buyurun da meseleyi bitirelim arka
daşlar. Bahadır Dülger arkadaşımızın şahsi ol
gunluğuna'hitabederek rica ediyorum, hislerine 
aklıselimi hâkim kılsınlar. Meclis müzakereleri
nin selâmetle cereyanına ve yapılack işlerimi
zin biran evvel ikmaline imkân vermek üzere, 
fburada «bir topluluğa karşı kullandığı ve ken
disine yakıştıramadığım ağır 'kelimeleri «geri 
aldım» desinler. Bu suretle mesele bitsin ve 
normal faaliyetimize başlıyalım. Direnmeden bir 
şey çıkmıya çaktır. Ben Bahadır Dülger arkada
şımızdan bunu rica ediyorum. D. P. Grupunda-
ki arkadaşlardan da kendisini teşvik ederek, bu
nu yapmasını istemelerini rica ediyorum. 

Muhterem Reisin de, müzakerelerin biran ev
vel seyri tabiîsine girmesini ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içinde cereyanını müştereken ar
zu etmediğimiz ef'ale bir son vermesini, (bu an
layış içinde rica ediyorum. 

REÎS — Bir geri alma müessesesi Nizamna
mede yoktur. Geri almak hatip arkadaşların 
şahsi takdirlerine bağlıdır. Zabıtlardan, takrir
de okunan kelimelerden yalnız Riyasetin, mu
ayyen Ibir maksatla söylenmemesine, tavzihde 
de görüldüğü veçhile her hangi bir şekilde it
ham edici olmamasına rağmen, nezahete uygun 
'bulmadığı bir kelime var; münafık. Bu kelime
nin zabıttan... 

NtÎTÎT YETKİN (Malatya) — Bozguncu 
yok mu? 

REÎS — Hayır, yoktur. Nezahete uygun hul-
madığım bu kelimenin zabıttan çıkarılmasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Münafik kelimesi zabıttan çıkarılmıştır. 
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Müzakereye devam ediyoruz, 3,5 dakikanız ' 1er. Onlar iktidara gelmek için basını bir vasıta 

var. i telâkki ettikleri için ona taraftardırlar. Ama ar-
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Arka- i kudaslar şunu bilmek lâzımdır ki; 1951 deki ara 

daşlar, benden evvel söz almış olan C. H. Par- seçimleri de göstermiştir ki, basının feryadı, ba
tisi Grupu arkadaşların söyledikleri bâzı hu- , sının bir taraftan da cephe tutması, Türkiye'de 
susata cevap vermekten kendimi alamıyorum, j iktidarların değişmesi için kâfi bir vasıta olmu- * 
Yalnız bir noktaya işaret etmek istiyorum. O ! yor. Başka vasıtalar vardır, başka tedbirler var
da, C. H. Partisi arkadaşlarımızdan basma kar- ; dır. Ama Q. H. P. vâkıf değildirr ̂ bilmiyor bun-
şı çok lûtufkâr, çok himayekâr, çok kahraman- ; lan. (Soldan, sürekli alkışlar) 
ca, çok hürmetkârane bir eda ile konuşan Tu- j REİS — D. P. Meclis Grupu adına Hulusi 
ran arkadaşımıza 1-2 söz söylemek istiyorum. ; Köymen, buyurun. 

" Kendisi çok tazedir, C. H. Partisine yeni intisab- \ DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
etmişlerdir. Kendi adına öyle söylemek belki ya- ADINA HULÛSt KÖYMEN (Bursa) — Muh-
kışıyor. Biz C. H. Partisi devrinin, basında sık- ! terem arkadaşlarım; Basın Yaym bütçesi mü-
letini hayli çekmiş bir arkadaşınız olarak, onun ; masebetiyle grupumuz adına konuşmaya baş-
sözlerindeki samimyet derecesini, şüphesiz şa- | larken basının kıymetli kalem erbabının vê  
lııslarının değil, fakat ıgruplarmm noktiai naza- ; mensuplarının hepsini buradan selamlamayı 
rım şüphe ile karşılamak mecburiyetinde oldu- ' şerefli bir vazife bilirim. 
ğumuzu burada ifade etmek isterim. i - Bâzı matbuatın Demokrat Parti İktidarı ile 

Şimdi, 1950'den evvelki sistemi ve tatbikatı j , arasında bir hürriyet ihtilâfı olduğu hepimi-
ibiz iyi biliyoruz. Basın Kanunu var mıydı, yok j * zin ve hepinizin malûmudur. Bu ihtilâfın mu
muydu? meselesi şayanı münakaşadır. Fakat biz ; dafaası da Cumhuriyet Halk Partisi taraf m-
onun tatbikatını değil, 4daimî surette örfi idare- I dan tesahübedilmiştir. Bu kürsüden bu hürri-
ler komutanlarının örfi idare tatbikatiyle karşı- \ yet ihtilâfının halli için konuşmaların faydalı 
karşıya geldik. (Sağdan, gürültüler) Demokrat ; olacağına ben inanmamaktayım. Çünkü arka-, 
Partinin karşısında saf tutmuş olan <çok muhte- ; daşlar, böyle bir münakaşa ve müzakerenin ne
rem basının başmuharrirlerinin^kendi gazete! e- j tice itibariyle hukuki ve sosyal bir faide temin 
rinde tesadüfen çıkmış olan bir zabıta vakası- '. etmek kasamın içtihadı olamıyacağma kaaniim. 
nm resmi dolayısiyle General ArturikaPm kar- I Bur*ada asıl kasıd zahirden göründüğü kadar 
şısırida tiril v tiril titrediklerine ve mektep ço- j masum değildir. Yayın sahası gayet geniş olan 
cukları gibi paylandıklarına biz şahidolmuşuz- ı bir organın siyasi nüfuz ve tesiri bir tarafa, 
dur. (Sağdan, gürültüler) i diğer tarafın aleyhine ve kendi lehine temin 

Şimdi basm hürriyeti taraftarı liderleri, 1950 j etmek gibi bir maksat takibettiği 'aşikârdır. 
senesi Mayıs ayının kaçıncı günü olduğunu bil- j Bu İtibarla basm hürriyetinden, mücadelesin-
miyorum, İstanbul'da seçim nutuklarını söyle- j den bu kadar bir işaretle geçtikten sonra asıl 
diği zaman, iktidara geldikleri takdirde basını \ bu hürriyetsizlik veya hürriyet tahdidinin ne-
daha ağır kayıtlarla' bağlıyacaklarını ifade et- j den neşet ettiğini ve hangi sebep ve şartlarla 
mistir. | böyle bir tahdide varılmış olduğunu izah etmek 

Şimdi genç "arkadaşlarımızın arkalarında i lâzımgelir. ' l ,, 
mensuboldükları partinin. mazisinin gsniş bir j Sayın arkadaşlarım; biz muhalefette iken 
tazyiki bulunurken, şimdi muhalefet grupunu basm ile dosttuk ve iktidara da basm ile dost 
temsilen basm hürriyeti taraftarı görünmeleri olarak geldik. İktidara geldiğimiz zaman bası-
gurbette övünme k'abîlindendir, arkadaşlar. nm tain bir hürriyete kavuşması için Matbuat 

'REİS — Yarım dakikanız kaldı, sözlerinizi I Kanunu daha Meclise ayak basar basmaz ele 
tamamlayınız. > ' ; alındı. Ve bu kanunla hürriyeti tahdidedici bü-

BAHADIR DÜLGER (Devamla)—Şimdi ne-4 tün hükümler çıkarıldı. Ve o arada şahsın şe-
için böyledirler?.. Ben onu şu kadarcık ifade refine, namusuna, haysiyet ve itibarına tecavü

zdeyim; niçin buna taraftardırlar? Çünkü; kay- zü mutazammm olan suçlar tamamen Türk Ce-
bettikleri iktidarı basm kalkanım kullanmak za Kanunu çerçevesi içine terk ettik ve basına 
suretiyle tekrar elde edebileceklerine kanidir- tam mânasiyle Anayasamızın temin ettiği hür-
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riyeti tevdi ve temin ettik. Ve hattâ bu ka- j 
nunu yapmamız dolayısiyle, belki içinizde hatır-
lıyanlar vardır, basın mensupları bu kanunun 
kabulünü tesbit etmek maksadiyle Yıldız'da bir 
basın toplantısı yaptılar. Bu eserinden dolayı 
Demokrat Partiye teşekkür hislerini belirtmiş 
oldular, hatırlarsınız. Ne oldu arkadaşlar? Bu 
güzel ve sıcak dostluk havası neden bozuldu? 
Bunun sebebinin Demokrat Partinin kendi nef
sinde mündemiç bir kabahat ve kusurdan ileri 

I gelmediğini şimdi arz edeceğim hâdiselerle te-
I baruz ettirmek istiyorum. 

Arkadaşlar; biz hürriyeti matbuata verdik
ten sonra memleket sathında yerden ot biter 
gibi muhtelif isimlerde çeşitli gazeteler intişar 
etmeye başladı. Bunların içinde mürteci, ko
münist, anarşist birçok renkler vardı. Bunların 
memlekette daha demokrasi taze bir fidan ha
linde iken tehdidedilir bir iklim teessüs ettir
mek yolunda gayret peşinde olduklarını gör
mekte idik. Bu gayreti kırmak lâzımdı. Mem
leket idaresi mesuliyetini üze*rine almış ve mil
letin kaderini daima iyiye göfürmek vazifesiy
le mükellef olan Demokrat Parti iktidarı tedbir 
almak mecburiyetini hissetti. Ve ilk olarak Ata
türk Kanununu çıkardı. Atatürk Kanunuyla 
memlekette sulh ve huzur bir nebze teessüs et
meye başladı. Fakat bu defa partiler arası mü
nasebetlerde inkişaflar hiç de demokrasi lehine 
tecelli etmedi arkadaşlar. Ve halen de olduğu 
gibi müşterek bir aktin teessüsü karşısında bir 
vahdet yoluna gidilmedi. Yalnız ve yalnız aksi 

• tesirler. Bunun neticesidir ki, arkadaşlarım, 
memlekette Hükümet idaresi mesuliyetini üze
rine almış şahısların haysiyet ve itibarının ko
runması ve bunun bir kanun müeyyidesine bağ
lanması gibi içtimai bir zaruretin neticesi ola
rak bildiğiniz 6334 ve 0732 sayılı kanunlar He
yeti Muhteremenizce kabul edildi ve bu kanun
ların tatbiki Demokrat Partiye Halk Partisinin 
arasındaki mesafeyi açtı, neden açtı? Bunun da 
mantıki olarak bir sebebinin tesbitinin muhalif 
parti tarafından güç olduğu, kanâatindeyim. 

Memlekette haysiyetlerin korunması, şahısla
rın her türlü tecavüzden emniyetini sağlamak ve 
Hükümetin icra kuvvetinin otoritesini sarsacak 
her türlü hareketleri memnuniyet altına almak 1 
ve bunu cezalarla teyide gitmek yalnız bizim 
memlekete has, yalnız Türkiye'de vııkubulmuş 
tesisler değildir. I 
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I Arkadaşlar bütün Avrupa'da, kendilerinden 

daima özenerek bahsettiğimiz ve örnekler ver
meye çalıştığımız demokrat memleketlerde de 
bu hakların aynı benzerleri mevcuttur. Bunun 
aksi söylenemez. O halde aramızdaki açıklığın 
sebebi, ne kanunların antidemokratik oluşunda, 
ne de bu kanunlardan dolayı matbuatımızın 
tazyika uğramış bulunmasmdadır: Sadece böyle 

I bir vesileyi matbuat lehine ve iktidar partisi 
aleyhine bir tefsir ve bir izaha tâbi tutup mat
buatı kendileriyle beraber kılmak ve, demokrasi 
ancak matbuat hürriyeti ile tesis olunur, prensi
bini bütün toplantılarında halka yaymak ve bu 
memlekette hürriyet rejimi olmadıkça, matbuat 
hürriyeti bulunmadıkça demokrasi teessüs ede
mez ve binaenaleyh bugünkü rejim tamamen 
antidemokratik bir rejimdir, diyerek halkı si
yasi gayelerine yardım etmek yoluna sürükle
mek için birçok gayretler sarf ettiklerini görü
yoruz. 
* BEİS — Bir dakikanız var Beyefendi. 

HULÛSt KÖYMEN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, bu noktaya gelinceye, yani bu tesisleri 
kuruncaya kadar bizim kendi tarihimizden aldı
ğımız tecrübelerden başka demokrasi dünyası
nın bir asra varan tecrübelerini de bir defa göz 
önüne alalım. Demokrasi âleminde, garp dünya
sında matbuat hürriyeti tahmin ettiğimiz gibi 
hemen demokrasinin teessüsü ile vücut bulmuş 
değildir arkadaşlar. Alm Fransa'yı, alın İngilte
re'yi... İngiltere'de 19 ncu asrın başına kadar 
bütün matbuat sansüre tâbi idi. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
ceğim... - • • -

HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — Ancak 19 
ncu asırdadır ki, parlmanter bir usule doğru 
yapılan ilerlemelerle birlikte matbuat hürriyeti 
de tesis edildi. Fransa'da da böyle oldu. Fransa 
üçüncü cumhuriyete kadar matbuattan hürri
yeti esirgedi. Fransız ihtilâli ile başlıyan mat
buat hürriyeti pekâlâ biliyorsunuz İd, Napolyon 
zamanında istirdadedildi. Napolyon'un Konsey 
Detaay söylediği sözler malûmdur. «Bunları 
alınız, bunları iyi muhafaza ediniz...» 

REİS — Hulusi Bey cümlenizi tamamlama
nızı rica edeceğim. 

HULÛSt KÖYMEN (Devamla) — Bizde de 
hemen hemen buna benzer cereyan etmiştir. 
Yalnız daha mahdut bir zaman içinde bu hâdi
seler tekrar edegelmiştir. Bizden evvel matbuat 
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hürriyetini muhalefet partisi "Başkam Sayın 
İnönü'nün nasıl tavzih ettiğini, onu Napolyon 
gibi tahtından alıp nasıl yere indirdiğini Tem
muz 193.1 tarihinde iradettiği nutkunda görebi
liriz. 

DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYİN VE 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ ABDULLAH 
AKER (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletinin 1959 yılı 
bütçesinin şu müzakeresinde muhterem ve şehit 
selefim iş başında olup büyük bir enerji ve gay
retle üstünde çalıştığı vekâletinin bütçesini biz
zat burada çıkarmasını hepimiz gönülden ister
dik. Ne çareki kendisini kaybetmiş bulunuyo
ruz. Onu burada rahmetle yâdetmeyi bir'vazife 
•telâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Bütçe Encüme
ninde, gerek Heyeti Umumiyede Basm - Yayın 
ve Tarizm Vekâleti hakkında müzakerenin na
sıl cereyan etmekte olduğunu görmektesiniz. 
Bu şartlar altında ve gecenin bu saatlerinde 
birbirimizi de nasıl yorduğumuzu ve kırdığımızı 
da görmektesiniz. Bu şartlar altındaki müşkül 
durumumuzu takdirlerinize arz ederim. 

Yalnız çok sevdiğim ve muhalefet sıraların
da yer alan eski mesleşdaşlarımın matbuatın 
hür olmadığı hususundaki konuşmaları beni, 
beni olduğu kadar matbuatı, matbuatı olduğu 
kadar umumi efkârı incitmekte olduğunu bura
da ifade etmek isterim. 

Türk matbuatı tamamen hürdür. Nasıl hür
dür1? Tetkik edelim. Madem ki hocayız, madem 
ki, her şeyi bir münakaşa zemini üzerinde hal
letmek imkânı vardır. Biz hür diyoruz, onlar 
değil diyor. Konuşalım, tetkik edelim, 

1950 yılında Roma'da imzalanan ve sonradan 
1954 yılında Yüksek Meclisin tasvibinden ve tas
dikinden geçen İnsan Haklarını Koruma ve ana 
hürriyetleri koruma mukavelenamesine göre bu 
mukavelenin gerektirdiği bâzı hürriyetlerin tak-
yidolunabileceği yine bu mukavelede musarra 
han mevcuttur. Acaba Demokrat Parti bu tasrih 
edilen prensipler üzerinde mi durmuş yoksa ge
lişigüzel birtakım hürriyetleri takyit mi etmiş
tir? Eğer Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu ve 
1954 de kabul edilen, Roma'da imzalanan ana 
hürriyetleri koruma sözleşmesinin dışına çık
mışsak hakikaten matbuatta hürriyet yoktur. 

Şimdi arkadaşlarım, hangi hürriyetlerin tah- < 
didedilnıiş olduğunu, hangilerinin serbest kal-
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dığını görmemiz iktiza eder. Bizim, bu muka
vele ile, bu anlaşma ile tahdidine lüzum gördü
ğümüz hususlar neferdir! Millî toprak bütün-

' lüğünü yok edici, âmme nizamını bozucu, şahıs 
şeref ve haysiyetlerine tecavüz ,eden, adalet 
kuvvetinin üstünlüğünü yok eden ve te
zelzüle uğratan hususatı, bir iktidar olarak ve 
sözleşmenin esasını teşkil eden bu kısımlarda 
tahdit yapmak mümkündür. Bunun dışında 
hiçbir hürriyet tahdidedilmiş değildir. Tasavvur ' 
(ediniz ki, Türkiye'de bir gazete çıkarmak için 
hiçbir idari muameleye ihtiyaç yoktur. Beyan
name veren mevkute çıkarabilir, bu bir. 

EMİN SOYSAL (Maras) — Kâğıt, ispat 
hakkı. 

M. KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) 
— İlân tevzileri nasıl„ hocam? 

BASIN - YAYIN VE TURÎZM VEKÂLETİ 
VEKİLİ ABDULLAH AKER (Devamla) — Kâ
ğıda da geliriz. 

Şimdi demek ki, bir mevkute çıkartmak ar
zusunda bulunan vatandaş, faaliyetinde bir müş
külât içinde değildir. Hiçbir gazete Türkiye 'de 
mahkeme kararı olmaksızın toplanamaz, suç 
işlese dahi. Yine Türkiye'de hiçbir» suretle, C. 
II. Partisi iktidarı devrini kasdetmiyorum, hiç
bir sansüre tâbi değildir. Neşriyattan evvel san
süre tâbi tutulmaz. (Sağdan, gürültüler) 

Biz kemeli nezaketle dinledik, siz de dinle
mesini öğrenirseniz, meseleler kendiliğinden 
hallolur. 

Türkiye'de hiçbir gazete idari bir kararla 
veya Hükümet kararı ile, mahkeme kararı ol
madan kapatılamaz. 

İstediği parti lehinde istediği yazıyı yazabi
lir. Bütün bu şartlar matbuatın lehine de
lâlet etmektedir. Bunlann dışında evvelce de arz 
ettiğim gibi şahıs hürriyetini muhafaza yolun
da, memleketin nizam ve asayişini muhafaza yo-. 
lunda, vatan bütünlüğünün muhafazası yo
lunda ve nihayet halkı heyecan ve galeyanla
ra sevk edecek neşriyatı takyidedilmektedir. 
Esasen her medeni memlekette olduğu gibi biz 
de bu hakkı tanıyoruz. 

Şimdi arkadaşım, matbuat hür değildir di' 
yorlar. Bunun için matbuatın geçirdiği isti
haleleri tetkik etmek lâzımdır. Hür olmıyan 
matbuat gittikçe inkişaf edemez. Olsa olsa 
kendi varlığını muhafaza etmek için kendi 
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kabuğuna çekilmesi lâzımdır. Halen vaziyet 
bu merkezde değildir. Maddi sıkıntı bahsin
de, maddi sıkıntısı olan ©matbuatın bu kadar : 
inkişaf etmemesi iktiza eder, tabiî mantık bizi ; 
buraay sevk eder. 

Görüyoruz ki, 1940 yılında 54 günlük gaze- i 
t,e vardı ve diğer mevkuteler 284, idi. | 

1945 yılında 60 günlük gazete, diğer mevku- i 
teler 276; i 

1950 yılında 109 günliü> gazete, 538 mevkute. 
1955 yılında 257 günlük gazete, 521 mekute; i 
1958 son ayı itibariyle 423 günlük, 967 mev

kute. • i 
O halde bunların nasıl bir hürriyetsizlik için

de inkişaf etmekte olduğunu sormak isterim, 
arkadaşlar. \ 

M. KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) 
— Resmî ilân alabilmek için. ! 

DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ ABDULLAH 
AKER (Devamla) — Bu karar.dan biraz evvel 
arkadaşımız bahsetti. O halde bu mevkuteler 
dâhil, matbuatın hiç inkişaf etmemesi icabe-
beder. 

Geçen gün Başvekâlet bütçesinin konuşul
ması sırasında Sosyal arkadaşıma dedim ki; kâ
ğıt için bana gelen yok. Bir kişi vardı onun 
da sebebini arz ettim. 

Arkadaşlarım; benim bu vekâlete gelmez
den evvel Ticaret Vekili olduğumu hepiniz bi
lirsiniz. Ticaret Vekili olduğum sıralarda bü
tün sıkıntılara rağmen noksan olan dövizimiz
le fikir hayatına tezelzül gelmesin diye mat
buatın kâğıt, mürekkep ve sair bütün ihtiyaç
larını temin ettik. Bu, rakamlarla da sabit
tir. Kaldı ki; arkadaşlarımız rakamlar karşı
sında umumiyetle sinirleniyorlar. Kendileri tet
kik ederlerse benim verdiğim bu malûmatın 
sıhhati üzerinde ittifak edeceklerine emin bu
lunuyorum. Şimdi matbuat bu kadar sıkış
mış; altmış şu Iradar mecmua ve saireden 1 390 a 
çıkmış. 1950 de 7 milyon tahmin edilen ih
tiyaçlarına karşılık 1958 de 15 milyondan fazla 
verilmiştir. Matbuatın maddi ve mânevi taz
yikler altında olduğu da iddia edilemez. Ar
kadaşlarım, bâzı adlî tatbikata ve .mahkeme 
•kararlarına bakarak birtakım neticeler çı
karmakta ve matbuatın tazyikini bu zaviye
den dile getirmektedirler. Tahmin ederim ki, 
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muhterem selefim bu rakamları vermiş ola
caklardır. Fakat, arkadaşlarımın tenevvür et
mesi için bir kere de ben ifade edersem fay
dadan hali olmıyacaktır. Bu rakamlar, 17 . III . 
1954 den 14 . V . 1^58 senesine kadar 5680 ve 
şikâyet edilen 6334 sayılı kanunlara göre ba
sın mensupları hakkında yapılan takibat mik
tarının adetlerini ve neticelerini vereceğim. Bu 
nihayet bir müş'irdir ve bizim hakikatleri 
daha iyi görmemize yardımcı olacaktır. 

Takibat adedi 1 161 dir. Bunun 402 si hak
kında ademitakip kararı, 759 u için ıjahıs 
hakkında âmme dâvası açılmış ve bu açılan dâ
valardan 366 sı beraet etmiştir. 101 tanesinin 
dâvası sukut etmiştir. 11 tanesi hakkında du
ruşma muvakkaten tatil edilmiştir. 238 kişi 
hakkında mahkûmiyet kararı alınmıştır. Bun
lardan 43 kişinin dâvası derdesttir. 

Bu mahkûm olan 238 kişinin mahkûmiyetle
rinin sebeplerini kısaca arz etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Bu 238 kişiden 134 ta
nesi 5680 sayılı Kanunun icabatmı yerine ge
tirmemiş olmasından dolayı yani şekle riayetsiz
likten dolayı mahkûm olmuşlardır. Nedir bu? Ya
zıyla, fıkrayla, resimle, karikatürle alâkası yok. Se
bep mevkutiyeti zamanında müddeiumumiliğe ver
memiş, bir müdürü mesul tâyin etmesi iktiza eder
ken yapmamış. Şekli hatalar dolayısiyle mah
kûmiyetlerine gidilmiştir. 

Şimdi asıl şikâyet mevzuu edilmek istenen 
6334 sayılı Kanuna göre mahkûm olanların mah
kûmiyet adedi 95 rakamından ibarettir. Bu 95 
in 71 i kanunun şeref ve haysiyete tecavüz ma-

'niyetinde gördüğü suçlar dolayısiyle, tekrar edi
yorum, 71 i kanunun şeref ve haysiyete tecavüz 
mahiyetinde gördüğü suçlar dolayısiyle bu ka
nunun birinci fıkrasına göre mahkûm olmuşlar 
dır. Bunlardan 16 sı kanunun beşinci fıkrasına 
göre, 8 i de devletin siyasi, malî itibarını sarsa
cak mahiyetteki neşriyattandır. 

Netice gösteriyor ki siklet merkezi bu 95 ra 
kamı üzerinde, bilhassa 71 rakamı de nihayet 
insan haklarının korunmasını uygun bulduğu 
insan şeref ve haysiyetlerine tecavüzden dolayı 
olmuştur. Bütün bunları küçülte küçülte arz et
miyorum. Nihayet kabili tahkiktir. Ve bu rakam
lar sahihtir. 

Hal böyle iken, iktidar - baskı yapmaktadır de 
nilmektedir. Filhakika şu rakamlar <Ja diğer suçlar 

Î090 
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ra nispet edildiği zaman matbuat suçlarının bir hiç 
olduğu meydandadır. Baskının esası nerede? 
Bilâkis Demokrat Parti iktidarı şunu bilmekte
dir ki, iktidara geldiği günden beri matbuata 
yapılması lâzımgelen kolaylığın âzamisini gös
termiş ve bundan sonra da göstermekte devam 
edecektir. 

Şimdi arkadaşlarımız, matbuatın bu kısmını bu
rada münakaşa eder mi, edemez mif Fakat bu
rada konuşabilir. Vâzn kanun sıfatiyle bu Mec
listen çıkmış kanunun sonsuz itimadımız olan 
mahkemelerde böyle tatbikâ konmuş olmasından 
dolayı hükümete sual sormak yerine yeni bir 
teklifi kanuniyle galmek ve bunun üzerinde mü
nakaşa açmak lâzımdır. Vâz ı̂ kanun yaptığı 
eserden şikâyet etmez, yenisini getirir, bunun 
üzerinde münakaşa yapar. Yoksa burada yapı-. 
lan münakaşalarla bir vekâlet töhmet altında 
bulundurulamaz. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Tatbikat cephe
sinden. 

DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN 
VE TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (Devamla) — Tatbikat kötü de
ğildir. 

Arkadaşlarım matbuatın madde yolu ile taz
yik edildiği iddiası zaman zaman kâğıt, resmî 
ilânlar ve saire hakkında konuşmalar oluyor. Bil
hassa kâğıda meraldi olan arkadaşlar vardır. 
Şu anda telefonlar açıktır. Yarın sabah da ka
bili tatbik olsa da huzurunuzdayım. Bütün gaze
telere verilmiş olan kâğ'tlar kendilerinin sarf 
edeceği miktardadır: Hiçbir gazete biri müstesna 
-o da bu yıl içinde son tevziatı ile kendini ıslah 
etmiştir. - almakta oldukları kâğıdın miktarın
dan dolayı müşteki değildir. 

Gelelim resmî ilânlar, hususi ilânlar dâvasına: 
Aziz arkadaşlarım, bilhassa bu noktaya ehem

miyetle dikkatinizi çekerim. Bu memleketin 
okur - yazarı azdır, okuma - yazma iştiyakı çok
tur. Biz memlekete bâzı büyük gazetelerin res
mî ilânlara itibar etmediğini» kendilerine tah
sis ettiğimiz miktarı almamaları ile tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Şimdi 3 lira olan bir resmî ilâ
nın bedelini mi, yoksa aynı yerde ve aynı san
tim dahilindeki hususi ilânı mı almak daha iyi
dir? Elbette hususi ilânı almak iyidir. Biz ken
dilerine tahsis ettiğimiz yirmi bin lirayı,, bir 
gazeteyi misal olarak alayım, icabederse isim 
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i verebilirim, lüzum görmüyorum, yirmi bin li

ralık veriyorsunuz, geliyor 388 liralık alıyor. 
İktidarın baskısı bu mu? Resmî ilân ve rakam 
bahsinde bâzı arkadaşlarımızın, isim vermiye-
yim, mütalâa ettikleri şekilde mütalâa etmeme
lerini hassaten rica edeceğim. Arz ettiğim hu
suslarda mutabıksak her halde itiraz etmiye-
ceklerdir. Biliyorsunuz bu memlekette 1 340 
mevkute haftalık, günlük gazete yaymlanmak-

i tadır. Bunlardan üç beş gazete resmî ilâna il-
j tifat etmemektedir. Bu gazetelerin yanıbaşmda 
j yaşamak azmi ile fikir hayatına atılmış gazete-
| çilere de ilân vermek yoliyle neşir hayatını ida-
j me ettirmek lâzımdır. Hangi gazeteye usulsüz 
i ve yersiz ilân vej'a reklâm verilmiştir? Bunu 
I burada müdafaa etmek güçtür. Biz bu şekilde 
! âdil bir nizam tesis etmekteyiz. Buna muhtac-
| olmıyan gazete ile, hayatiyetini temin için bu 
] ilânı alan ve resmî ilânla geçinen gazeteleri de 
: fikir hayatında yaşatmak cemiyet için bir va-
: zifedir. Bu itibarla bu sistem bir adalet yarat-
j maktadır, ve rakamlar üzerinde bu adaleti gör-
I mek mümkün olacaktır. Büyük gazetelerden beş 
I bin liralık ilân kabul eden yoktur. Ama bir 
i gün resmî ilân ücreti yükselirse, ki hiçbir zaman 
< hususi ilânın seviyesine çıkamıyacağı tabiîdir, 
\ belki alacaklardır.' Fakat bu seviyeyi bulmadık-
; ça büyükler resmî ilân almamak ve diğerleri de 
• almak cehdü gayreti içindç bulunacaklardır. 

: NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 
ı Halen verilmekte olan fiyatlara nazaran bir 
I fark düşünülmüyor mu? 

| DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN VE-
| KÂLETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (Devam-
| la) — Üç lira gi/bi bir bedelin, bir şeyin karşı

lığı olmıyacağmı düşünerek artırılmasını düşün-
' mekteyiz. 
i Aziz arkadaşlarım, bilmem ki, burada cere

yan eden hâdiselerden sonra, bâzı sualler ce-
: vapsız kalacaksa mazur mu görülürüm,- görül

mez miyim? Yalnız Nusret Beyin bâzı temenni
leri vardı. Onlara cevap vereyim. 

Teşkilât Kanununun biran evvel gelmesi ba-
; bmdaki suali. Teşkilât Kanunu son safhasmda-
| dır. Maliye Vekâletinde tetkikledir. Çok tah-
i min ediyorum ki, bütçe müzakerelerini mütaa-
| kıp Âli Meclisin huzuruna getirilecektir. Bu 

itibarla Teşkilât Kanunu derdesttir. İkmal 
olunmuştur. Yakın zamanda burada (beraberce 

^ 1091 — 
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tetkik etmek İmkânını bulaeağız. Şimdilik ar
zım bundan.ibarettir. (Soldan, şiddetli alkışlar) • 

REÎS — Petrol Dairesi Reisliği bütçe lâyiha
sı üzerinde rey kullanmıyan arkadaşlar varsa 
lütfen kullansınlar... 

Sezai Akdağ. Arkadaşımız Sezai Akdağ, 
Mekki Sait Esen yerine konuşacaktır, buyurun. 

SEZAÎ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar ; 1959 Basın - Yayın bütçesi münasebe
tiyle görüş ve temennilerimi Yüksek Huzurla
rınızda arz etmek ve vaktin müsaadesi nispetin
de burada daha evvel konuşmuş olan bâzı ar
kadaşların fikirlerine cevap vermak için söz al
mış bulunuyorum. 

Sözlerime, bâzı gazetelerden parçalar oku
makla başlıyorum. (Nasıl ki, vatandaşların, Dev
let idaresine katılmaları demek; beşikteki ço
cuğun, hapisanedeki kaatilin, timarhanedeki az
gın delinin oy kullanabilmesi demek değilse, fi
kir hürriyeti.de her şeyi söyliyebilmek, yazabil^ 
mek demek değildir) diye 1 Aralık 1954 te yazı 
yazan Turhan Feyzioğlu'na mukabil Ecevit 
31.1.1958 tarihinde Ulus 'ta «Sovyetler Birliğin
de adalet cihazının Hükümete^karşı hiçbir temi
natı olmadığı söylenir. Türkiye'de ise adalet ci-
h,vın,n bap,ımc|i7bx,ın;îon. Hükümete VovRn t/W-
n-vtmdan artık söz edilemez.» diye Türkiye'deki 
adalet müessesesinin Sovvet' Birliğindeki adalet. 
cihazına, yani işlerine geldikleri vakit övdük
leri adalet cihazımızın, Moskof uşaklarının ada
let cihazına benrediğini telkin eder ve yine de 
hürriyet olmadığından şikâyet eder. 

(Kanunlarımız şahısların ve kurumların şe
ref ve haysiyetlerini savunma bakımından en 
ileri demokrasilerin kanunlarından çok daha ek
siktirler. Bu eksiklere çare bulmak gerektir. 

Bunlar yapılmadan Hükümetin elindeki ka
patma hakkını almak büsbütün silâhsız kalmak 
demektir. <• 

Basın hürriyeti diye feryadedenler arasında 
•bugünkü ceza maddelerinin dahi kaldırılmasını 
ve gazetele're uluorta iftira ve taarruz haklarının 
tanınmasını istiyenler de yok değildir. 

Bunlardan biri geçen gün bir başyazısında 
(gazetecilerin isnatlarını ispat etmeye davet olun
malarını sıkılmadan yazmışlardır) diye Falih 
Rıfkı Atay'a 2 Mayıs 1946 tarihinde C. H. P. 
organı Ulus'ta başmakale yazdıran ve isnatları
nın ispatını, yani ispj&t hakkını İstiyen gazeteci-
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leri utanmamakla, sıkılmamakla rasıflandıran. 
ve bugün 180 derece ile aksine çark eden bir 
zihniyete biz daha ne diyelim. 

' (Bâzı gazeteler fikir dolandırıcılığına baş
vurmakta ısrar ettikçe dürüst ve demokratik bir 
basın geleneği kurmamıza imkân var mıdır? 

Bâzı gazetelerimizin çelebiliği ve ağır başlı
lığı yanında, münevverlere hitabeder göründük
leri halde, sokak ve sürüm gazeteciliği yapanla
rın, yazı namusunun en iptidai kaidelerini çiğ
neyip geçmeleri, demokrasimizin geleceği hesa
bına bizi nasıl endişeye düşürmez? * 

Fikir dolandırıcıları ile para dolandırıcıları 
arasında bir fark varsa bu birincilerin ikinciler
den daha zararlı olmasından başka bir şey de
ğildir. ' ' 

Yeryüzünün hiçbir hür memleketi yoktur ki, 
orada bir gazetenin tahrif voliyle isnadı ve if
tirası en aşhr yavtn suçu telâkki edilmesin. 

Demokrasi ahlâkının iç müeyyidesi vicdan-
sa, dış müeyyidesi de kanundur. Bîrinin eksiği
ni öteki ile telâfi etmedikçe, iç politikamızı mu
galâtacıların ve fikir dolandırıcılarının elinde 
soysuzlaşmaktan kurtaramayız.) 

Ya, va, dpmevin. brmla'n-.sövliven ben deli
lim, yine bunları söyliyen Demokrat Parti değil
dik. Banlar 10 Evlûl 1949 da meşhur Ulus gaze
temde çıkan. Onmhurivet Halk Partisinin basın 
hakkındaki, fikir adamları hakkındaki -parlak ve 
siyahi tarihimize ibretle gecen fikirleridir. 

Bence bunların hepsinden daha mühim gör
düğüm bâzı temennilerim vardır. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımız ne esef 
verici bi rneticedir ki, gazetelerin esas kahrını 
çeken fikir işçilerine ne yapılmalıdır şeklînde 
ufak dahi olsa fikir beyanlarında bulunmadılar. 
Her zaman olduğu gibi bugün de bu fikirler ve 
arzular Demokrat Partinin olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
«Hürriyet, adalet ve hak» diye her gün ba

ğıran birtakım gazete müesseselerinin içerisin
de, hürriyetlerin, adalet ve haklarına nasıl gad
darca boğunuğunu, gazeteyi gazete yapan ve 
basının asıl kahrını çeken fikir isçileri ile hasın 
teknisyenlerinin nasıl bir ecir gibi çalıştırıldık
larını, esas hüküm ve cefayı omuzlarına yükli-
yen bu elemanlara nasıl hayat hakkı tanınma
dığını yakînen bilenlerdeniz. 

Demokratik nizamın yerleşmesinde ve inki
şafında, çalışmalarını daima takdir ettiğimiz 
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basını toptan mahkûm etmeye tabiî ki hakkı
mız yoktur. i 

Bugün bir gezete patronunun teminatı, sa
hip bulunduğu müessese ve firmasıdır. Fakat 
gazetede çalışan, kahrı çeken fikir işçilerinin ve 
basın teknisyenlerinin teminatı nedir, ücreti ne 
olmah ve nereden başlamalıdır? 

Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin tanzimine dair olan 
5953 sayılı Kanun.Demokrat Parti iktidarının 
bir eseridir. Bu kanunu Hükümet gazete teşek
külleri ile iş birliği yaparak tanzim etmiştir. 

Fakat, tatbikat, kanunda bâzı boşlukların 
bırakılmış olduğunu açıkça göstermiştir. îşte bu 
görülen boşlukların da aynı şayanı şükran bir 
iş birliği ile doldurulması zaruridir ve acele ola
rak yapılmalıdır. 

Bu boşluklar mey anında basın meslekinde 
çalışanlarla çalıştıranlar arasında mukavele 
yapmak mecburiyetini koyan hükmün müeyyi
desinin zayıflığı en başta göze çarpmaktadır. 

Çalışma Vekâleti bu kanuna istinaden ecir 
gibi çalışan gazetecilerin asgari ücretlerini 1955 j 
senesinden itibaren tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Bu ücretlerin yeniden tesbiti yolunda da son 
günlerde faaliyete girişilmiş, Ankara'da topla
nan komisyon asgari ücretleri artırarak yeniden 
tesbit etmiş ve mesleke yeni başlıyan bir muha
bir için asgari ücreti 350 lira olarak kararlaştır
mıştır. Bu ücret sekreterler, mütercimler için 
500 ve neşriyat müdürleri için de 600 liradır. 

İstanbul'da yeni asgari üsretler yalnız muha
birler, foto muhabirleri ve musahhihler için 
zamlı olarak,, tesbit edilmişti. Şimdi ise Ankara'
da olduğu gibi bu asgari ücretlerin muharrirler, 
mütercimler ve neşriyat müdürleri için de tesbiti 
hususunda karar vermek üzere bir komisyon 2 
Mart 1959 da İstanbul ve İzmir'de toplanacak-^ 
t ı r . . . "I 

Müspet olarak muhterem Hükümetimiz tara
fından karşılanacağına inandığım temennilerime 
geçiyorum : 

Resmî ilân ücretlerinin artırılacağı hakkında 
bâzı haberler çıkmıştır. Resmî ilânlar ve rek
lâmlar bir kanaldan ve Resmî İlânlar Şirketi ile 
tevzi edildiğine göre yapılacak zamdan bir kıs
mının ecir gibi çalışan gazetecilere yani fikir ı 
işçilerine, basın teknisiyenlerine intikal ettirmek ı 
yerinde bir hareket olacaktır. Fakat bunu, boş
luk bırakmadan sağlam müeyyidelere bağlamak 

I lâzımdıy. Eski basın birliğinin tatbikatı, patron
ların fikir işçilerinin haklarına maalesef el uzat
mış olmaları bu mevzuda bize ders olmalıdır. 

Bundan başka fikir işçileri ile basın teknisi-
yenlerinin meslekî teşekküllerini maddi ve malî 
bakımdan takviye etmek için de tedbirler düşü
nülmesi ve süratle tatbika konulması yerinde bir 
hareket olacaktır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı Sezai Bey. 
SEZAİ AKDAĞ (Devamla) — Bugün bizde 

de, artık açıkça söyliyebiliriz ki, basın büyük sa
nayi ve dtflayısiyle çok kâr gayesi güden büyük 
bir sermaye hareketi olmuştur. Fakat bu sana
yiden istifade eden yalnız ye yalnız patronlar 
olup, kahrı çeken yine yalnız ve yalnız' fikir 
işçileri ile basın teknisyenleridir. 

İşte bu bakımdan bu sahada çalışan fikir ve 
teknik işçilerin meslekî teşekküllerini destekleyip 
takviye etmek, hem muhterem basınımız hem de 
cemiyetimiz için bir zaruret olarak kabul edilme
lidir. 

Yine bunlardan başka, Maliye Vekâletinin 
| bâzı derneklere yapmakta olduğu* yardımlar gi

bi basın teşekküllerine de malî' yardımda bulun
ması, fikir içşilerimizin bilgi ve görgülerinin ar
tırılması gibi çok faydalı bir netice verebilir. 

Meselâ; böylece teşekkül edecek fon sayesin
de çalışmalariyle faydalı olan fikir işçilerinin 
yabancı memleketlerde sıra ile birer müddet kal
maları temin edilirse bundan ancak memleket 
fayda görür ve biz de iktidar olarak iftihar du
yarız. ; 

Vaktim dolduğu için sözlerimi burada kesi
yorum, hürmetlerimle. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti bütçesinin 

i tümü'üzerindeki konuşmalar kâfidir. Maddele
re geçilmesini arz ve teklif ederim. 

İçel Mebusu 
Yakup Karabulut 

REİS — Buyurun, Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar •; bu bütçe müzakerelerinde bir 
I tatbikatın yerleştiğine şahidolduk. Muhalefet 
! olarak bâzı şikâyetler serd ediyoruz; bâzı me

seleler ortaya koyuyoruz. D. P. Meclis Grupu 
adına konuşan arkadaşımız cevap veriyor, hattâ 
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bâzaıı Encümen ve sonra Vekil cevap veriyor. 
Her Vekâlette böyle oluyor. Vekilden sonra ko
nuşması lâzımgelen mebus daima bir D. P. li 
mebus oluyor. Böyle dörtlü bir cevaplamadan 
sonra «gelsinler, açıklasınlar, bunun cevabını 
versinler. Cevap verirlerse tekrar kürsüye* çıkıp 
şöyje diyeceğim, böyle yapacağım» şeklinde mey
dan okumalardan sonra kifayeti müzakere tak
riri geliyor ve maalesef hiç aydınlanmadan me
sele halledilmiş oluyor. İstirham ederim, muhte
rem arkadaşlar; demokratik rejimin temel pren
sibi, temel taşı mesabesinde olaaı bir müesseseyi 
konuşuyoruz. Mühim bir Vekâletin bütçesini 
konuşuyoruz. Çok muhterem meslektaşım, aziz 
arkadaşım Abdullah Aker bizi kürsüye davet 
ederek bâzı noktalarda daha fazla, daha: açık ko
nuşmalar yapmamızı istediler. Bir arkadaşım, 
benim bugün de her satırını imza etmeye hazır 
olduğum «Demokrasiye ve Diktatöre ait» başlı
ğını taşıyan naçizane bir ufak kitapçığımdan 
bâzı cümleler okudu ve fikir hürriyeti sonsuz 
değildir, dedi. Anlatalım ki, biz bir küfür ve te
cavüz hürriyeti peşinde değiliz ve Türk matbu-
tmda küfür ve tecavüz hürriyetinin peşinde olan 
tek adam yoktur. Anlatalım bunları.. 

Müzakereler kâfi değildir, çünkü ne radyo 
bahsindeki şikâyetlerimiz cevaplandırılmış ve 
mesele aydınlatılmış, ne de basın hürriyeti bah
sinde buraya gelen sözcü arkadaşlarımız bizi 
cevaplandıran beyanları' üzerinde bir münaka
şa cereyan edebilmiş, meselenin aydınlatılması 
imkânı hâsıl olmuştur. 

Müsaade edin size gösterelim ki, tek parti 
zamanının başbakanı nutkunda bugünkü basma 
taallûk edelı telakkileri, 1931 tarihindeki, bir 
suçtan 3 aylık bir mahkûmiyet senelerden se
nelere getirilerek 4,5 senelik bir mahkûmiyete 
intikal ettirilmiştir. Müsaade edin bunları gös
terelim. 

Müzakere kâfi değildir., Bendeniz kifayetin 
aleyhinde konuşmayı müzakere kâfi değUdir 
demekten ibaret görmüyorum. Müzakerenin ni
çin kâfi olmadığını esbabı mucibesiyle anlat
mazsak maksadımız gerçekleşmez ve anlaşıl
maz. Çok rica ederim, Vekil Abdullah Beyin 
ricasını kabul edin. O bizi davet etti. Bu me
seleleri aydınlatalım. 

REİS — Bir noktayı bendeniz de tavzih et
mek isterim. Riyaset nizamnameye göre hare
ket etmek mecburiyetindedir. ' 

1999 0 : 2 
Kifayeti müzakereyi kabul edenler... Etini-

yenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 

Lir 

3 948 294 

REİS — Müsaadenizi rica ederim. Bu fasıl
lar bittikten sonra İnikada nihayet vermek ka
rarırdayım. Arkadaşların dağılmamasını rica 
ederimi 

Sırrı'Atal ay. 
SİHRİ ATALAY (Kars) — 201 nci fısılda 

Basın Yaym Turizm Umum Müdürlüğü me
murları maaşı olarak 3 348 294 lira mevcuttur. 
Bu, maaş alan memurlar içerisinde merkezde 
Devlet radyosunda Hükümetin tutumu dolayı-
siyle suç işliyen arkadaşlarımız var. Suç işliyen 
memurlar var. Burada iki hukuki durumla kar
şı karşıyayız. Birisi, Hükümetin fiilen suç işle
meye teşvik ve tahriki. İkincisi, snç işliyen me
murların durumu. Hiçbir sun'u taksiri olmıyan 
insanlara emir ile suç işletildiğini tesbit etmek 
mecburiyetindeyim. -

REİ^ — Sırrı Bey, suç işlivenler tâbiri umu
mîdir. Böyle muayyen bir hâdise varsa Mec
lise getirmeniz mümkündür. Aksi takdirde me
murları itham eder şekilde konuşmayın., 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim de 
imzam bulunan ve cezai takibat yapılması hu
susunda, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine gö
re derhal Meclis gündemine alınması icabeden, 
Meclis tahkikatı talebini iki ay evvel Meclise 
vardîk. Milletin kendilerine 4 milvon liraya ya
kın maaş verdiği fakat kabahatleri olmadıkı 
halde Türk Ceza Kanununun tasrih ettiği âmir 
hükümlerine göre suçlu durumda bulunan in
sanların maaşları dolayısiyle bunların hukuki 
durumlarının tesbit edilmesi lâzımdır. Devlet 
radyosuna vatandaş telgraf çekiyor, Şeref Bal
kan İzmir Eşrefpaşa İlce Başkanı olarak. Bu 
telgraf neşredildi. Baştan basa suç unsuru dolu. 
Bunu Devlet Radvosundan dinliyoruz. Bu, mad
de tâvini suretiyle hakarettir. • 

REİS — Sadet dışına çıkıyorsunuz. Vakti
niz de doldu. ' 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Daha bir 
dakikam var. 

REİS — Cümlenizi tamamlayın, 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Sun'u taksiri 

olmadan âmir olarak kendilerine suç işletilen 
bu memurların durumunun hukuki olarak tes-
bit edilmesi icabederken zaman aşımı bakımın
dan birinci derecedeki mesullerin hesap vermesi 
lâzımdır. 

REÎS — Tamam, efendim. 
Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler~. Kabul edilmiştir, 

P. 

202 

203 

204 

208 

207 

209 

301 

302 

303 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS 4- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince (ödenecek para mükâfatı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak demeler 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS,— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
SEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 191 155 

181 044 

83 520 

38 392 

3 000 

170 000 

80 500 

248 500 

5 000 

.1959 
F. 

O :3 
Lira 

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

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

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

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

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

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

£10 Basın ataşelikleri ve haberler 
bürolar masrafları 

298 000 

172 280 

-*70 000 

289 500 

10 220 

51 000 

4 360 320 

REÎS .— Bülent Ecevit. 
BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Efendim, 

bu fasıl propaganda mevzuunu da ihtiva ettiği 
için propaganda mevzuuna temas, edeceğim. Sa
yın raportörlerin hazırladığı raporda, bütün 
gayretlere, masraflara rağmen, dünyaya ken
dimizi gerektiği gibi tamtamadığımızdan şikâyet 
edilerek, bu gerçek «acı da^lsa itiraf edeceği
miz bir husustur.» deniliyor. 

Yabancı basında, son birkaç yıldır aleyhi
mizde neşriyatın gerek miktar gerek şiddet ba
kımından arttığım gören birçok D. P. li millet
vekili arkadaşlarımızın da bundan şikâyetçi ol
duklarını biliriz. 

Fakat bu arkadaşlarımız kabahati basta ata
şeliklerimize, haberler bürolarımıza yüklerler. 
Ben bu ithamların geniş ölçüde haksifc olduğu
na kaaniim. Gerçi sırf adam kayırmak için ya
pılan bâzı tâyinlerle, yer yer dışardaki teşkilât 
faaliyetinin merkezden baltalandığı bir vakıa 
olabilir. Ama birçok yerlerde durum bu değil
dir. 

Meselâ Birleşik Amerika'da iki haberler bü
romuzla bir basın ataşeliğimizin faaliyeti, elle* 
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rindekS dar maddi imkânlara rağmen, büyük 
takdir toplamaktadır. 

Dışarda iyi tanmmayışımızm sebebini, pro
paganda teşkilâtımızın zaıfmda değil kendimiz
de, kendi tutumumuzda aramalıyız. 

Üyesi bulunduğumuz batı dünyasının bil
hassa kendi müttefikleri için bâzı değer ölçüle
ri vardır. Milletlerarasında temas ve haberleş
me imkânlarının bugünkü kadar genişlediği bir 
dünyada, biz, bu değer ölçülerine göre bizde 
olmıyan bâzı iyilikleri var gibi, bizde gelişen 
bâzı kötülükleri de yok gibi gösteremeyiz. Pro
paganda için ne kadar para ve döviz harcasak 
yine gösteremeyiz. 

Meselâ bir memleket başındaki Hükümetin 
iktisadi siyaseti, o memleketi dışarıya borçlarını 
ödiyemez hale düşürmüşse, bunun o memleket 
itibarına indireceği darbeleri hiçbir propagan
da teşkilâtı önliyemez. 

iktidarın rejim meselelerindeki tutumu ise, 
dış itibarımızı daha da ağır bir şekilde yarala
maktadır. Meselâ dost ve müttefik Amerika'da 
iki buçuk yıldır, Türkiye'de basma indirilen dar
beler hakkında binlerce başyazı çıkmıştır. ( Sol
dan, onu siz yazdınız sesleri) 

Türkiye'de basma karşı takibedilen siyaset 
dolayısiyle yapılan bu türlü neşriyatın bizi kö
tü tanıtmasına, itibarımızı sarsmasına, Ameri
ka'nın her şehrinde mükemmel çalışan bir ba
sın ataşeliği kursak yine engel olamayız. Ra
porda da -belirtildiği gibi, Kore'de milletimizin 
kam pahasına sağlanan dış itibarımızı, iktida
rın çıkardığı iki üç kanun,, bu kanunların tatbi
katı, bir kalemde kökünden silmeye yetmiştir, 

REİS — Vaktiniz tamam olmuştur! 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Mâruzâtı

mı bitiremedim. Fakat vakit dolduğu için ko
nuşmamı burada kesiyorum. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MSHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, 310 ncu faslın 99 ncu maddesinde 
propaganda masrafları diye bir üç milyon li
ralık'tahsisat vardır. Bendeniz bunun bu vesile 
ile bütçedeki tahsisatın maksat hilâfına kulla
nıldığını arz ve izah edeceğim. 

1957 seçimleri sırasında Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum , Müdürlüğü firmasiyle çıkarılan 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğü faaliyetlerine 
dair olan bir broşürün iki yerinde birtakım 
istatistiki malûmat verildikten sonra Demok-

1959 C : 2 
rat Partiden partimiz diye bahsolunmuştur. 
Takdir buyurursunuz ki, Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğü bir âmme hizmeti gören bir teş
kilâttır. Ve kuruluşuna dair olan Kanununun 
birinci maddesinde hizmetlerini saymıştır. 
Cumhuriyet esaslarını, demokratik esasları yay
mak v. s. diyor. Şimdi kendini başka yerde 
tanıtamıyan ve kendi propagandasını bile yapa-
mıyan bir umum müdürlüğün bir partinin 
propagandası için kendi vasıta ve imkânlarım 
kullanmasını her halde siz de tasvibetmezsi-
niz Şimdi elimdeki broşürün tarihini pek 
hatırlamıyorum, bir ve ikinci sahifelerinde 
bunlar mündemiçtir. Lütfetsin vekil bey bun
ları tetkik etsinler, bunları zühul eseri olarak 
kabul etmek mümkün değildir. Burada parti
miz demek başka türlü tevil edilemez. 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Beyefendi 
bu memleketin partisi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bey-
efendi biz bu kanaatte değiliz. Bu telâkki yan
lıştır. Her halde arkadaşımız da bunun yanlış 
olduğunu biliyor. Bilhassa bu bir broşür ha
linde yayınlanmıştır. 

1957 seçiminde de Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğü bir broşür çıkartsın. Hem bir par
tiyi methetsin hem de... 

REİS — Vaktiniz doldu. 

Fethi Çalikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Butdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Bülent Ecevit arkadaşım pro-
poganda mevzuunda modern propaganda tek
niğinin icapları üzerinde mühim bir noktaya 
temas etti. \ . 

Zamanımızda memleket meseleleri, bundan 
evvel olduğu gibi, aradan uzun günler geç
tikten sonra başka memleketlere intikal edi
yor değildir. Her memleketin yabancı mem
leketlerde devamlı çalışan sefaretleri vardır. 
Bunların o memleketlerin mevzuatını, par
lâmento çalışmalarını, hükümetlerinin- tutumu
nu, devlet adamlarının mizacını ve sairesini 
takibeden adamları vardır. Bu itibarla pro
paganda mevzuunda biz vazifeli arkadaşları
mızın çalışma imkânlarını, vazifelerini kolay
laştırmak bakımından evvelâ kendi evimiz için
deki tutumumuzda ıslaha muhtaç yerler varsa 
evvelâ onlar üzerinde durmaya mecburuz. 
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Üzerinde durulacak nokta şudur; seviye

sine erişmek istediğimiz hür memleketlerin, 
millî bir değer olarak, müşterek medeniyetle
rini» nesiller toyunca birbirlerine intikal 
ettirdikleri müşterek değerler vardır. Biz bun
lara, müşterek değerlere sırt çevirecek olur
sak, propaganda bakımından ne yaparsanız 
yapınız muvaffak olamazsınız. Bir gazete kir 
nüshasında bir şeyler yazar ama, memleket 
hakkında bir iz 'bırakmaz, bırakmasına imkân 
soktur. 
ı, Şimdi arkadaşlar en son bir hâdiseden Bah

sedeceğim. Beynelmilel Basın Enstitüsü Zürih'te 
bir açık mektup yazıyor» Ve biizm bir mesul 
Devlet adamımız memleketin dahilî politikası
na yarışmak suretiyle, cevap veriyor, her 
halde bu mektubu okumuş olacaksınız. Dahilî 
politikanıza karşımıyoruz diyorlar, Enstitünün 
üzerinde titizlikle durduğu medeni dünyanın 
müşterek davasıdır. Biz de bunun üzerinde ti 
tizlik gösterelim. Bu dâvalar, millî hudutları 
mızın dışına çıkmış ve medeni dünyanın muş 
terek malı olmuştur, arkadaşlar. Bülent $ce 
vit arkadaşımızın titiz davranılmasmda, mem 
leketin taınınmasmda 'yardım bakımından 
faydalı gördüğünü beyan ettiği hususları ben 
de faydalı gördüğümü arz etmek istedim. 

RElS — Esat Mahmut Karakurt 
ESAT MAHMUT KARAKURT (ürfa) — 

Efendim, bu propaganda.meselesi hakikaten üze: 
rinde durulacak' bir meseledir. Memleketimizin 
hariçte tanmması ve hakkımızda kötü düşünüş 
ve inanışların giderilmesinde propagandanın 
tesiri olacaktır. Bendeniz prapaganda yapılan 
ve propaganda yapılması için sarf edilen para
ların, sarf yerlerini bizzat gidip görmüş bir 
arkadaşınız s]fatiyle, bu propagandanın muvaf
fak olup olmadığını daha yakından, daha iyi bi
lenlerdenim» 

Bülent Ecevid'e Amerika'da bulunan bir 
büronun gayet iyi çalıştığını söyledi. Bendeniz 
bu büroya oraya gittiğimde birkaç defa gittim. 
Her Amerika'ya' gidişimde oraya uğradım. İti
raf ederim\ki oradaki çocuklar çalışmak ister
ler.'Fakat aziz dostumun söylediği kadar mu
vaffak olmuş bir propaganda mevcut değildir. 
Amerika, İngiltere gibi yerlerde propaganda 
demek, telli pullu iki genç kızı elbiseleriyle gös
termek, takvim yapıp oraya koymak ve zaman 

0 : 2 
zaman hattâ incesaz heyetinin sembolize edeceği 

, birtakım resimleri© Amerikalın? n ve İngilizin 
merakını tevlidetmek değildir, bizim anladığımız 
mânada propaganda değildir arkadaşlar. 

Sarf edilen paraları 3 milyon olarak görüyo
rum. 3 milyon liranın yerine sarf edildiği kana-* 
atinde de değilim. Amerika'da bahsedilen büro
nun yanında Nevyork'un ea kötü en mendebur 
mahallesinde bir bina tutulmuştur. Bundan 2,5 
sene evvel gittiğim zaman o binadaydılar. Yani 
Nevyork'un bu mahalleyi, meselâ, İstanbul'un 
Kasımpaşa sırtları gibi yerdir. Nehre yakın ve 
kimsenin uğramayacağı bir köşedir. Kimse gör
mez, orayı. Bu mahaMeyi, propaganda bürosu* 
nun bulunduğu mahalleyi ben gidip gördüm* 
hemen 150 metre ilerisinde burada Türk tütünü 
satılır diye büyük bir mağaza vard'r. Mağaza
nın vitrininde kocaman bir resim, kavuklu, eli 
kıbnçh, nereden buldukları bilinmez, Türk tü
tünü satılır diye bu kavuklu resimle propaganda 
yapılır. Bu şekilde yapılan propagandanın mu
vaffak olamıyacağmı arz etmek isterim. 

İngiltere, -İsviçre, Fransa'da. öyle gördüm. 
Fransa'da, İsviçre'de, İngiltere'de yakın mem» 
leketlerde aşağı - yukarı bizi tanırlar zannederim. 
Meselâ İtalya'da sahilden biraz uzaklaştınız mı, 
ve ben Türk'üm deyince, sizin kaç haremini t 
vardır diye sorarlar. Anlıyoruz ki kendimizi 
Avrupada tanıtmak imkânını bulamamışız. 
üç milyon yetişmiyorsa bunu 13 milyon yap* 
mak faydalıdır. Fakat bunu 13 veya 23 milyon 
yaparken öyle bir teşkilât kurmak, öyle ehil 
mütehassıslar bulmak lâzımdır ki, bu iş muvaf
fak olsun. Bu yapılmadığı takdirde bu sarf 
edilen paraların faydalı olmadığı kanaatinde
yim. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; özür dilerim, ben Basın - Yayın büt* 
ç'esinde çıkmıyacaktım. Tuhaf vaziyetler oldu 
hakikaten. 

Bu fasıldaki mevzular hakikaten enteresan 
mevzulardır. İkinci Dünya Harbi içinde bende
niz İngiliz ve Alman propagandasına dikkat et
tim, İngilizlerden Chtırchill çıkar, propaganda' 
olarak milletine hitabeder, göz yaşlan, ter va'de* 
diyorum, falan cephede mağlubolduk der. Ba
harsınız dört tanesi inandırıcıdır, gerçeği söy
ler. Fakat kendi aleyhine olan gerçeği söyledik
ten sonra arasına bir. ide yalan katar. İnsan psi-
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kolojisi gayet gariptir. Bu beş gerçeğin tesiri al- ı 
tında yalana da inanır. Bir de Hitler'e bakın, 
radyosunda, yayınlarında filan cephede İngiliz
leri mağlubettik, falan yerde Rusları yendik, ya
şasın Duçe, yaşasın Führer der. (Soldan, yaşasın 
Emin Soysal sesleri, gülüşmeler) Bu yalanlar 
yavaş yavaş meydana çıktığında bir millet na
sıl mağluboldu, bir millet nasıl kurtuldu gör
dük. D. P. iktidarına benim tavsiyem, ricam, 
gerek çıkardığınız broşürlerde, gerek radyonuz
da, gerekse diğer sahalarda hiç olmazsa psikolo
jik esaslara dikkat ederek propaganda yapınız. 

İLHAN SÎPAHÎOĞLU (İzmir) — Bize ya
lan tavsiye ediyorsun. (Gülüşmeler) 

REİS — Müsaade buyurun, müdahale etme
yin. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Şeker evla
dım, şimdi masele şu:! Tamamı yalan olmaktan
sa hiç olmazsa beş tanesi gerçek olsun. 

Yabancı gazetelerde, yabancı memleketlerde
ki propagandanızı kasdederek arz edeyim, rad
yoda ayrıca konuşacağız. Memleket namına, ya
bancı memleketlerde konuşma ve propaganda
nızı ilmî ve psikolojik esaslara göre yapmanızı 
tavsiye ederim. 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh

terem arkadaşlarım, gerek Bülent Ecevit arka
daşımız, gerek Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
propaganda mevzuunda söyledikleri bizi haki
katen düşündürmektedir. Ve memleket hesabı
na üzmektedir. İki ciddî mevzua temas ettiler. 

Emin Soysal arkadaşımız da işin bir tarafı
na dokundular. Bunların hepsi memleketimizi 
dışarıya tanıtmak ve Türkleri sevdirmek için
dir. Benim de bu mevzuda birtakım şikâyetlerim 
olacaktır. Evvelâ gerek propaganda teşkilâtı, 
gerek bu teşkilâtın işlemesi1 içjn konulmuş olan 
tahsisat, Türkiye'nin büyük ihtiyaciyle gay-
rimütenasiptir. 

Evvelâ bir müslüman memleket olması iti
bariyle asırlar boyunca Garba kılıç çekmiş bir 
memleket olmak itibariyle, Türkleri yanlış ta
nıtmak gibi gayretlere mâruz bir memleket ol
mak itibariyle, ve nihayet Osmanlı İmparator
luğu yıkıldıktan sonra onun toprakları üzerinde 
teşekkül etmiş on beşi mütecaviz millet ve dev
letin menfi propagandalarına mâruz kalmış bir 
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I memleket olmak itibariyle biz her milletten zi

yade kendimizi tanıtmaya mecburuz. 
Binaenaleyh, bu uğurda sarf edilecek gay

retlerde, emeklerde ve paralarda, benim şahsi 
'kanaatime göre, çok cömert davranmak ve hat
tâ hiçbir hudut tanımamacasına hareket etmek 
lâzımdır. 

: Türkiyemiz için ecnebi matbuatta kötü ya
zılar çıkmaktadır. Fakat bunların yanında iyi 
yazılar da çıkmaktadır. Muhterem muhalif ar
kadaşlarımız, kötü yazıları bütün propaganda 
kuvvetleriyle kendilerine mesnet yapmaktadır
lar. Âdeta bir bayrak gibi asıldıkları ve mesnet 
yaptıkları bu yazılar gibi Türkiye'nin iyiliğini 
yazan yazıları da almaları iktiza eder zannedil 
yorum. Evet iç politika meselesinde vurmak için 
birtakım vasıtalara müracaat edilebilir. Fakat 
memleket meseleleri mevzuubahsolduğu zaman 
iyileri de, kötüleri de aynı insaf ölçüleri içinde 
kıymetlendirmek icabeder. 

Bir şey daha arz edeceğim, Emin Soysal 5 
tane yalan söylesin, bir tane doğru. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Dışarda.. Hem 5 
tane doğru söylesin, bir tane yalan dedim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — 5 tane 
doğru söylesin bir tane yalan söylesin.. İçerde ve 
dışarda bizim yaptığımız iyiliklerin bir tanesin
den bahsetsinler, övsünler. Üstünden geçtikleri 
caddeleri inkâr ediyor, yaktıkları elektriği in
kâr ediyor, mahsulünü aldıkları fabrikaları in
kâr ediyor, bir tane söylesinler kâfi. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bu fasıl üzerinde görüşmeler kâfidir. Kifa

yetin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 

| Hacırecepoğlu 

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

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 bütçe Kanununa 
(360) iştirak vâki olmuş, (284) kabul (76) 
ret lâyiha kanunlaşmıştır. 
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F. Lira 

403 Temsil masrafları 17 500 
TU3İS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Ankara, İstanbul ve İzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yö
netim ve işletme masrafları 3 566 785 

REİS — Adnan Çalıkoğlu, Bülent Ecevit, 
Ferda Güley söz almışlardır. Buyurun Adnan 
Çalıkoğlu! 

. ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, radyo mevzuunda akşamdan 
beri oldukça geniş konuşmalar oldu. Bu ba
kımdan bunu aynen tekrar etmek niyetinde de
ğilim. Ancak radyonun asgari matbuat kadar 
ehemmiyeti haiz olduğunu tebarüz ettirmek is-
tiyeceğim. Radyonun objektif bir zihniyetle 
çalışması kendisine düşen bir vazifedir. Par
tizan telâkkilere kapılmadan bu vazifesini yap
ması lâzımgelir. Halen radyo bitaraflığını kay
betmiştir. İktidarıri amaline hizmet eden bir 
organ haline gelmiştir. Günün aktualitesine 
uygun havadis bulmak, ilmî mütalâaları din
lemek, hattâ zevk verici müzik yayınlarına 
mazhar olmak hayal olmuştur. Buna mukabil 
İktidar organlarının gezilerinde yaptıkları ko
nuşmalar, temel atma merasimlerinin efsanevi 
hikâyeleri, iktidar partisi lehine neşredilip 
gelmektedir. (Edilecek de, sesleri) bilhassa 
Meclis faaliyetleri hakkında radyo neşriyat ya
parken muhalefet sesini ve sözünü vermemek
te ya hulâsa ederken yanlış tefsir etmekte ve
ya adı söylenip . sözünden bafhsedilmemektedir. 
Bununla beraber radyonun bir moda yayınla
rı vardır.' O da vatan cephesine iltihakların neş-
redilmesidir. Bu haberlerin yalan haber oldukları, 
ekseriyetinin ölmüş olanların dahi vatan cep
hesine iltihak ettiklerinin yayınlanması sure
tiyle sabit olmuştur. 6334 sayılı Kanuna ta
mamen aykırıdır. Binaenaleyh radyo organı bu 
kanun muvacehesinde bir suç işlemektedir. Cum-

/ huriyet }|üddeiumumileririin bu suç muvace
hesinde niçin faaliyete geçmediklerine hayret 
etmemek elden gelmemektedir. 

REİS —- Bir dakikanız kaldı efendim. 
Bununla beraber vatan cephesine iltihaklar 

Demokrat Parti lehine yapılan bir reklâm ve 
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• ilân mahiyetindedir. Bunların ücretlerinin De* 
' mokrat Parti zimmetine kaydedilmesi iktiza 

eder.. 
| REİS —Bülent Ecevit! 
| BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Arkadaş. 
•j 1ar, radyo programları hususunda bir başka 
j itirazımı geçen yıl Bütçe Encümeninde de be-
j İirtmiştim. Fakat o zamanki bakandan bu hu* 

susta hiçbir ıslah va'di alamamıştım. 
Yanlız demokrasilerde değil, bütün medeni 

j memleketlerde radyo programı hiç değilse bir 
• hafta önce ilân edilir, ve çok mühim millî hâ-
j diseler olmadıkça bu programlara dokunulmaz. 
I Bir dinleyici, meselâ, bir hafta önceden, er-
! tesi Pazar günü 18,30 da radyoyu açtığında 

Beethoven'in 9 ncu senfonisini dinleyebileceğini > 
haber almışsa, o gün ve saatte radyoyu açtığın
da Beethoven'in dokuzuncu senfonisini dinliye-
ceğinden emin olabilir. Bizde böyle bir emni-

1 yet yoktur. Çünkü, kazara o gün bir Hükümet 
I ileri geleni bir köye bir çeşme açıp o vesileyle 

bir siyasi, nutuk vermiş, muhalefete verip ve-
riştirmişse, o saatte radyosunu açan müzik me
raklısı vatandaş, Beethoven'in dokuzuncu sen
fonisi yerine, bir bakanm muhalefete sövme
lerini dinlemek zorunda kalır. 

Programlarda bu lâubaliliğe son vermek, de
mokrasiye demiyorum, dinleyiciye asgari say
gının mutlak icabıdır. 

Demokrasilerde ise bu saygının ne dereceye 
kadar varabileceğine bir misal arz edeyim. 
Amerika'da 1954 seçimlerinde Eisenhover'in 
en mühim seçim nutku radyoda' yayınlanacak-

I ti. Bunun için radyolarda yarım saatlik bir müd
det ayrılmıştı. Herkes radyoyu açtı, ben de 
dinliyordum. Birden bire bir cümlenin orta-

Mnda nutuk kesildi ve spiker dedi ki; «Bu se
çim konuşması için yarım saat ayırmıştık. Bu 
müddet bitti. Onun için şimdi bu dakikada din-

I leyicilerimize vadetmiş bulunduğumuz caz mü
ziğinden şu parçayı veriyoruz.» 

REİS — Bülent Bey vaktiniz doluyor. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Cümlemi 

tamamlamama müsaade eder misiniz? 
REİS — Eisenhower'in sözünün kesildiği gi

bi sizin sözünüzü kesmiyorum. Cümlenizi tamam
layınız. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, 
I bir de Meclis faaliyeti ile ilgili bir mâruzâtım 
^ v 
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Var. îfcadyo, politika bakımından, - siyasete kaç-
mıyacağım - Mecliste iki partinin, üç partinin, 
müteaddit partilerin, mevcudiyetini âdeta kabul 
etmez g\bi bir tavır takınmaktadır. Bizim çalış
malarımızı yayınlamasından vazgeçtik, Devlet 
radyoları, Millet Meclisinde bir C. H. Partisi 
Grupu bulunduğundan da habersiz gibi davran
maktadır. Demokrat Parti Grupunun toplantı 
çağrılarım haber olarak verdiği halde, bizim çağ
rılarımızı, haber şöyle dursun, ücretli ilân olarak 
bile yayjnlamamaktadır. Yaz ortasında Meclis, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tarafından ola
ğanüstü toplantıya çağrıldığı sırada acele bir 
grup toplantımızın ilânını bir âmme müessesesi 
olan radyo, Devlet radyosu geri çevirmiştir. Ve 
bizim Meclis faaliyeti ile ilgili ilânımızı okumayı 
reddettiği saatte, Gençlik Parkmdaki bir paviyo-
nun strip - tease ilânını okumuştur. 

REÎS — Vekil Bey, buyurunuz. 
DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN 

VEKÂLETİ VEKlLl ABDULLAH AKER (iz
mir) — Ecevit arkadaşım burada biraz haksızlık 
ediyor. Bilinir ki, istanbul ve Ankara radyoları
nın programlan bir hafta evvelinden ilânedilir. 
Kaldı ki, müzik saati ile havadis saati arasında 
münasebet tesis etmeye imkân yoktur. (Sağdan, 
ilân ediliyor, fakat riayet edilmiyor) 

RElS — Sırrı Atalaj». 
SIRRI ATALAY (Kars) — 20 nci madde 

,wz yayınlarından bahsetmektedir. 
Devlet radyosunda muhalefetin propaganda 

yapması muhalefet yıllarında sizin iddianız idi. 
Siz bunu büyük bir dâva yapmıştınız. Sorular 
verdiniz, kanun teklifleri getirmiştiniz. Hiç ol
mazsa günde bir saat Devlet radyosunda konuş
mak istemiştiniz. İktidara geçtikten sonra bu va-
itleri size hatırlattık. Başbakan ve ilgili Bakan-
ların çeşitli vait ve taahhütlerine rağmen, hattâ 
çok iyi hatırlarım Seçim Kanununun 45 nci mad
desi değiştiği zaman Muhterem Başvekil burada 
birgün Devlet radyosu Demokrat Partinin C. 
H. Partisi aleyhine veya her hangi bir şekilde en 
ufak bir propaganda yapıldığına şahid olurlar
sa, Grupları vardır, buraya getirirler demişti ve 
size hitabetmişti. Vicdan sahibisiniz, sizler buna 
müsaade etmemelisiniz. Başvekilin kefil göster
diği vicdanlara hitabediyorum, Devlet radyosu 
sabahtan akaşama kadar milletin yansına.küfür 
etmekte... 
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REİS — Sim Bey, küfür tâbiri ağır, böyle 

konuşmayınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Devlet itiba

rı ile telif edilmiyen gülünç, yalan haberler ya
yınlanmaktadır. Bütçe Encümeninde sorduk, 
Devlet radyosunun yalan yanlış, hakaretâmiz ha
berler vermesinin hukuki mesnedini istedik. De
nildi ki, Devlet sultasını, Devlet itibannı muha
faza etmek için bunu yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlanm, Devletin itiban nasıl 
muhafaza edilir. Size bir yazı okuyacağım ve 
sonra da imzasını vereceğim. «Milletin itimadı 
yerine kendi maddi kuvvetlerine dayanan rejim
ler milletin itimadını kaybederek hakimiyet ve ik
tidarını zorla devam ettirmek istiyen sistemler, 
vehimler ve endişelerin yarattığı ruh baskılan al
tında bir taraftan inzibat kuvvetlerini, diğer ta
raftan istihbarat vasıtalarını durmadan artırmak 
yoluna girerler. # 

Bu ruh ve zihniyet haline düşmüş olan sü-
temler kendilerini muhafaza için bu çeşit tedbir
leri alırken mukadderatını idare ettikleri milletin 
itimadını da her gün kaybetmekte devam ederler. 
Ve bu itimatsızlığı her an biraz daha lıissederek 
biraz daha muhafaza tedbirlerini artırmak mec
buriyetinde kalırlar.» 

Bunları muhalefet yıllarında Sayın Koraltan 
söylemişti. 

REİS — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlanm, görüyorsunuz ki muhalefetiniz Devlet 
radyosu mevzuunda son derece üzüntülü ve şi
kâyetlerle doludur. Biz bu şikâyetleri her vakit 
yapıyoruz. Burada da yaptık encümende de 
yaptık. Salahiyetli D. P. li arkadaşlanmız ve 
vekil bize şu cevabı veriyorlar : «Ne yapalım, 
matbuat bağımlı bağımsız bizim karşımıza geçti. 
Biz de partimizin eserlerini ve partimizi ancak 
Devlet radyosunda halka kadar götürüyoruz.» 
Rahmetli Somuncuoğlu vekil bulunuyordu. Ay
nen böyle söylemişlerdi, o gün Bütçe Encüme
ninde olanlar hatırlarlar. 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Fasılla alâ
kası ne? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ankara, is
tanbul ve izmir radyosu ile alâkalı beyefendi. 

RElS — Müsaade buyurun Ferda Bey, kar
şılıklı konuşmayın. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bağımlı bağımsız bütün gazeteler ikti-
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darın karşısına geçmiş, cephe kurmuşlarsa de- I 
mek ki halk efkârı iktidarın tutumunu beğenmi
yor. Yapılacak şey bu tutumu düzeltmek halk 
efkârım memnun edecek hale getirmektir. Ba
ğımlı bağımsız gazeteler karşısında Devlet rad
yosu yani en az milletin yansına tekabül eden 
muhalefete mensup vatandaşların verdiği ücretle 
işliyen Devlet radyosu Demokrat Parti vergi
siyle, teberruu ile işliyen- bir müessese imiş gibi 
sabahtan akşama Demokrat Partinin emrinde 
kullanılması doğru olabilir mi? Hele bilhassa 
arkadaşlarımızın temas ettikleri vatan cephesi 
ne iltihak telgraflarının okunması caiz olabilir 
mi? 

Sizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum, 
bakınız görüyorsunuz, muhalefet son derecede 
bu mevzuda şikâyet halindedir. Bu şikâyetleri 
dindirmek bu telgrafların radyo ile yayınlan-

- masını kaldırmak mümkündür. 
Burada vatan cephesi yerine başka bir şey 

yapılamaz mı idi? Hakikaten vatan cephesi kê  
İrmesi kullanılacağı yerde «Millî İrade Cephesi» 
olabilirdi. Ama bu telgrafları okumak, bundan ı 
sonra olsun radyodan kaldırmak mümkündür. 
Bu komik telgrafları Devlet radyosundan kal
dırın,. Ahinet ve 670 arkadaşı... Hangi arkadaş?.. 
İsimleri yok. Bunlar iktidarı gülünç hale geti
rir. Yapmayın arkadaşlar. 

REİS — Sezai Akdağ. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlar; bâzı basın meseleleri vardır ki bunları 
en açık bir şekilde vatandaşa duyurmak, tahlili
ni yaparakr basını dahi tenvir etmek Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğünün vazifesi olmalıdır. 

Fakat maalesef bunları göremediğim için 
üzgünüm. Şöyle ki, C. H. P. sine mensup bir 
mebus arkadaşımızın verdiği bir sual takriri üze
rine Adliye Vekâleti bize 14 Mayıs 1950 den 
14 Mayıs 1958. e kadar basın hakkındaki tahki-
kat ve takibatların miktarını 2 311, mahkûmi
yetleri de 811 olarak gösterdi. Hemen bu cevap 
üzerine hatırlarsınız derhal gazeteler : «Kor- j 
kunç bilanço» «2 311 aded tahkikat ve takibat 
basının ne kadar baskı altında tutulduğunun 
bariz bir delilidir.» diye tetkiksiz ve bâzıları da 
kasıtlı yazılar neşrettiler. Basın suçu deyince 
ilk olarak aklımıza pek tabiî yazdığı bir fikir t 
yazısından dolayı tahkikat ve takibata uğnyan 
ve mahkûm olan gazeteci gelir. I 
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Bir hakikat olarak ifadesi lâzımgelirse ya

pılan bir yazılı "açıklamanın vatandaşa duyurul
ması lâzungelir. Bendeniz basın suçlarını tek 
tek tetkik edip bâzı neticelere vardım. Yapılan 
bir beyanın vatandaşa duyurulması lâzımdır de
dim. Onun için şunları arz ediyorum : 

Filim prodüktörü, Dansöz Ayşe Nana, Dan
söz özcan Tekgül, Destan satıcısı, destan yazı
cısı, seyyar kitap satıcı, müstehcen resimleri 
çektirmekten, ticari itibarı sarsıcı reklâm v.s. 
hakkında 400 küsur tanesi bu şekildeki mahkû
miyetlerdir. Bir o kadar da bastıkları yazılar
dan dolayı matbaalar mahkûm olmuştur. 

REİS — Radyo ile ilgili fasıldayız, Sezai 
Bey... 

SEZAİ AKDAĞ (Devamla) — Evet efen
dim, arz etmek istiyorum ki, bu söylediklerim 
de radyo vasıtasiyle vatandaşlara düyunusun. 
Bir memlekette basın suçlan deyince akla gelen 
fikir yazılarından dolayı mahkûmiyetlerdir. Hal
buki bizde bu mahiyette 300 kadar tahkikat ve 
takibat safhasında, olan dâva vardır ve bu dâva
lardan % 70 i de C. H. P. si tarafından açılan 
basın dâvalarıdır. Bu hakikatlerin radyodan du
yurulmasını istiyorum. Adliye Vekâletinin ver
diği broşürü teker teker tetkik ettim ve bu ne
ticelere vardım. Bu neticenin radyodan vatan
daşlara duyurulmasının lüzumlu olduğuna kaa-
niim. 

Benim bu fasıl münasebetiyle arz edeceğim 
bunlardır. 

REİS - - Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Benden evvel 

konuşan arkadaşlanmız istifaların yayılmasının 
teferruatiyle tenkidini yaptılar. Ben bunlarla 
aynı düşüncede değilim. Yalnız bir radyoda pro
gram ilân edilince aşağı - yukan bu bir taahhüt 
haline gelmiş demektir. Vatandaşa şu saatte şu
nu yapacağım, dedikten sonra başka şeyler yap
ması hukukan dahi müdafaası mümkün olmaz. 
Bir yerde Halk Partisinden şu kadar istifa oldu 
diyorsunuz, diğer taraftan bu Halk Partisinin 
hangi yerde başkan olduğunun bir nevi reklâ
mını yapıyorsunuz. Ben bundan memnunum, 
çünkü bu bize kuvvet veriyor. Bunlar Halk Par
tisi için radyodan bir propaganda- pluyor, bun
dan endişemiz yoktur. Yalnız Türkiye'mizde bu-
lunmıyan birçok hürriyetler arasında bir de din
leme hürriyetinin kalmadığını ifade etmek iste
rim. • -. 
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448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler 30 000 
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Bir temennide bulunacağım; sayın radyo ida

recilerinden ve Saym Vekil Beyden, uzun saat
ler boyunca bâzı zevatın nutuklarını dinliyo
ruz. Bunun yanında memleket ilmine, irfanına, 
sanatına, resmine, müziğine hizmet etmiş, fakat 
vefat etmiş kimselerin hayatta iken röportaj 
yapılarak sesleri tele alınmak suretiyle gelecek 
nesillere iyi bir koleksiyonun hazırlanması çok 
iyi olacaktır. Bununla beraber yayılan nutuk
larda çok daha faydalı ve memleketimizin ele
manlarını kendi lisanlariyle, sesleriyle tanıtmak 
mühim bir vazifedir. Badyo İdaresi o telleri bi
raz da buna hasrederse memnun oluruz. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Tenevvür ettik. Kifayetin reye konmasını arz 

ve rica ederim. 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

Riyaset Makamına 
Bu fasılda kâfi miktar tenevvür ettik. Kifa

yetin reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Bilecik Mebusu * 
Şevki Hasırcı 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
* EMÎN SOYSAL (Maraş) ~ Reis Bey benim

de bir takririm var. 
REÎS —: Efendim arkadaşımızın takriri 417 

nci fasıldaki 3 milyon 566 bin liranın kaldırıl
masını tazammun etmektedir. Dahilî Nizamna
menin ahkâmına göre takrir 50 imzayı ihtiva et
mediğinden okutup reylerinize arz etmedim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Fikrimi arz ede
yim. Bu para Demokrat Partinin propagandası 
için konmuştur. 

REÎS — Paslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
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REÎS — Şahap Kitapçı buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) • — Muhterem 

arkadaşlar muhafazasına lüzum kalmıyan ev
rakın imhası hakkındaki kanun geçen sene 
çıktı. Fakat hiçbir bütçede tahsisat konmamış
tı.- Halen bu sene her daire ve vekâlet bütçesinde 
meblâğlar vardır. Bu lüzum Basın Yayın için 30 
bin lira olarak teklif edilmiş, aynen konmuştur. 
Bir senelik bir vekâlete verilen bu paranın - bu 
işin çok nazik bir iş olduğunu bilmekle beraber -
çok fazla olduğu kanaatindeyim. Bendeniz bir 
taraftan bütçenin ruhuna hâkim olmasını iste
diğim tasarrufa riayetkar olmak, bir tarıftan 
da imhası lâzım evrakın pek fazla olmaması 
dolayısiyle bu fasla konan bir tahsisatın beş 
bin liraya indirilmesi için takrir veriyorum. 
Peşinen ifade edeyim ki, Agâh Erozan Beyin 
reisliği zamanında indirmelerin elli imzaya ih-
tiyacolmadığmı kendileri ifade etmişlerdir Tat
bikat da budur. Şikâyetlerimiz tevali ediyor. 
Biz ayrıca reis beylerin zamanına, saatine, şah
siyetlerine, anlayışlarına göre ayak uydurmak
ta çok müşkilât çekiyoruz. Bu itibarla takriri
min tüzüğe uygun olduğu kanaatindeyim. 

REÎS — Buyurun Vekil Bey. 
DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYTN VE 

TNRÎZM VEKÂLETİ VEKİLİ ABDULLAH 
AKER (İzmir) — Muhterem arkadaş! anın; 
Şahap Kitapçı arkadaşımız bir senelik vekâlet
ten bahsediyor. Dikkat buyuruîursa bu konmuş 
olan 30 bin lira Basın - Yayın Turizm Umum 
Müdürlüğü bütçesindedir. Ve 1922 den beri hâli 
faaliyette olan bir umum müdürlük evradının 
imhası mevzuubahistir. Buna göre itibara al
manızı rica edeceğim. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhafazasına 

lüzum kalmıyan evrakın imhası için kurulacak 
komisyona 30 bin lira veriliyor. Vekil, umum 
müdür ve mesullerine ve kurulacak komisyon 
üyelerine bir ricam olacaktır. Devlet Radvnsun-
da okunan vatan cephesine gelen telgraflar var
dır, bunlar suç unsurudur, bunlar hakkında 
mahkemelerce bir barar verilecek ve karara 
bağlanacaktır. (Soldan; gürültüler) İmha edi
lirse imhadan dolayı bir ikinci ceza daha gör
meleri lâzımdır. Bunların bir kısmı tarafımdan 
tele alınmıştır. Suç unsuru bakımından İmha 
etmesinler, b|r de imhadan dolayı mesul o^ur-
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lar. (Soldan; gürültüler) Bu ciheti kendilerine 
hatırlatmak isterim. 

Bir de Seçim Kanununa tamamen muhalif 
tahrif edilmiş seçim neticelerini bildi'diler. 
Kars seçimleri C. H. P. lehine tecelli ettiği hal
de sandıkların neticelerini vatandaş vicdanı ve 
hürriyeti üzerine tesir etmek için tahrif edi
lerek Demokrat Parti lehine tecelli etmiş gibi 
bildiren telgraflar da suç unsurlarıdır, imha 
etmesinler, uzak yakın bir gün gelecek ve 
bütün bunların hesabını soracağız. (Soldan; gü
rültüler ; sağdan alkışlar) 

DEVLET VEKÎLÎ VE BASIN - YAYIN VE 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ ABDULLAH 
AKER (İzmir) — Sırrı Atalay Bey arkadaşı
mızın bu son konuşmasını hiç beğenmedim. 
Bu tarzda konuşmaları, hem bizi ve hem de bu
rada bizi dinliyen memurlarımızı tehdit altına 
almaları doğru değildir. Bu hareketlerinizle bir
çok müddeiumumileri, hâkimleri ve memurları 
bir gün gelecek ve şunu yapacağız, bunu yapa
cağız diye bir netice almak istiyorsunuz. Bun
dan asla ve kafa korkmuyoruz. Buyurun ^imdi 
konuşalım. (Sağdan; gürültüler, soldan; bravo, 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Mahmut Güc^'lmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; dikkatinizden kaçma
mıştır, bütçe konuşmaları esnasında bendeniz 
hiç söz almadım ve almak niyetinde de değil
dim. Çünkü buraya eski mevcutlarına göre üs
tün sayıda gelmiş olan muhalif mebusların va-1 

zifelerini yaparken daha çok imkâna sahibol-
maları bakımından nâçiz şahsımdan f edahârlık 
etmeyi düşünmüştüm. Fakat arkadaşlar; şu an
da söz almak lüzumunu hissettim. Bilhassa Sır
rı Atalay arkadaşıma hitabediyorum, bu kürsü 
tehdit kürsüsü değildir, bu kürsü hizmet kür
süsüdür, arkadaşlar; (Soldan; bravo, sesleri) 
Ben' oturduğum yerden yine kıymetli arkadaşı
ma nâçiz bir ikazda bulunmuştum. Radyo ya
yınları dolâyısiyle memurların mesul olduğu 
ve konan 4 milyonu ücret olarak alan bu me
murların mesul bulunduğunu şu halde (A) dan 
(Z) ye kadar bütün memurların mesul olacağım 
makamı tehditte beyan eden arkadaşıma otur
duğum yerden memurlar masumdur, mesuliyet 
siyasidir demiştim. 

Şimdi tekrar ediyorum. Memurları tehdit 
zihniyeti size kâr getirmez arkadaşlar. O kadar 

1989 C : 2 
kâr getirmez ki, vaktiyle de aynı tehdit siyase
tini yaptığınız halde muhterem memurlar sizin 
aleyhinizde rey kullandı. Tehdidin müessir olma
dığı tarihen sabit oldu. Mesuliyet ancak siya
sidir. 

Muhterem bakanın, buyurduğu gibi siyasi me
suliyetten Demokrat Parti saflarına daha dün 
katılanların bile gözünü kırpması bahis mevzuu 
değildir arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arakdaşlar, zannederim ki, mebus olarak evvelâ 
vazifemiz icra makamında bulunanları kanun
lara göre hareket etmeye sevk etmektir. Kanun
ların ihlâlini her hangi bir mebus arkadaşın tas-
vibetmesi aklın kabul edeceği bir şey değildir. 
Şimdi burada konuşulan vesikalardan gerçekten 
kanunlar muvacehesinde değer kıymeti taşıyan
lar varsa elbette onların imha edilmemesini mu 
ualif mebuslar değil, muvafık mebusların dahi 

talebetmek vazifesi vardır. Bendeniz itidalini 
yakînen bildiğim Sayın Vekil Abdullah Aker 
Arkadaşımın, biz bildiğimizi yapacağız, sözünün 
mânasını cidden vâzıı kanun olmak değil, ka
nunları tatbik etmek.. (Soldan, tehdit değil 
sesleri) Zabıtta var arkadaşlar, Şimdi muhte-
' em arkadaşlar, biraz sükûnetle taktbetmenizi 
rica ederim, (Soldan, tahrif ediyorsun sesleri) 
Tahrif etmem, tahrif etmeye tenezzül etmem. 
Şimdi şu veya bu politika müakaşa mevzuu ola
bilir, aramızda. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktada vuzuha var-
inak mecburiyetindeyiz. Bir politika, basın hür
riyeti, şunlar, bunlar aramızda münakaşa edile
bilir. Ama Yüksek Meclisin çıkardığı bir kanuna 
riayetsizlik artık aramızda ihtilâf mevzuu ol
maması icabeder. Vekil Beyin, biz bildiğimizi 
yapacağız demesine müsamaha edemezsiniz ar
kadaşlar. (Soldan, yok öyle şey sesleri) 

Zabıtlarda var. Yalnız bu bütçede değil, bu 
fasla konulan tahsisatın kullanılmasında, hukıs-
1 d, cezai her hangi bir mevzuda delil kıymeti 
'olan vesikaların imhasına karar verenler mev
zuat muvacehesinde mahkûm olurlar, arkadaş
lar. Bunu reddetmeye imkân yok. 

REİS — Fethi Bey, cümlenizi tamamlayın. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kanunla

rın tatbikatını değil, keyfîliği benimsiyor de
mektir ki, bundan Meclisi tenzih ederim, arka
daşlar. (Sağdan, alkışlar) 
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REİS — Buyurun Vekil Bey. 
DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN VE 

TURİZM VEKÂLETİ VEKlLl ABDULLAH 
AKER (İzmir) —ı Muhterem arkadaşlar, Fethi 
Bey ve Sırrı Atalay arkadaşlarımız hangi nok
tadan mahkûm olacağımızı biliyorlar da biz bil
miyor muyuz? Yani delil kıymetini taşıyan vesi
kaların imhasından dolayı bize bir zarar gelece-
jğini bilmiyor muyuz? Bunu burada teyit ve te
kit etmenin mânası var mı? Bu kanım şartlan 
içinde kabul edilmiş bütün vekâletlerin bütçe
lerine konmuş bir tahsisatın doğru dürüst ve 
kanuna uygun şekilde kullanacağımızı bildiği
miz mânasında söyledim. Affedin. 

RElS — Vaziyet tavazzuh etti. Her hangi bir 
suitefehhüme mahal yok. 

Sırrı Atalay.; 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mahmut Güç-

bilmez arkadaşımız, mesuliyetler siyasidir dedi. , 
Hukukçu olan arkadaşımız bilmelidirlerki Ana 
yasanın 47, 48, 49 ncu maddeleri, İçtüzüğün 
169 ncu maddesi Vekillerin ve ona tebean me
murların siyasi, cezai, malî mesuliyetlerini der
piş eder. Yani Vekiller ve ona tebean memur
ların mesuliyetleri yalnız siyasi değildir. Cezai 
ve malî mesuliyetleri de vardır. 

Denün konuşurken masum vo suç işlemeye 
mecbur ve tahrik •edilen memurların durumu
nun ve hukuki vaziyetlerinin tesbıte değer ol
duğunu söyledim. Ve inerken de memurların ma
sum olduğunu ilâve etmiştim. 

Şimdi asıl meseleye gelelim: " 
Ben sözlerime başlarken dedim ki vekil, umum 

müdür ve kurulacak komisyonlara hatırlat
mak isterim ki cezai ve malî mesuliyet derpiş 
eden kanuna göre saklanması gereken evraklar 
ve bu meyanda Vatan Cephesine iltihaklara dair 
gelen telgraflarda suç unsuru bulunanlar sak
lansın. İleride suç mevzuu olabilir, hesapları soru- | 
lacaktır, bundan tehdit mânası çıkmaz. Cezai 
ve malî mesuliyeti ispat edecek vesaik mevcut 
kalsın. Bunda bir tehdit mânası çıkarmaya ma
hal yoktur. Vekil Bey konuşmasında bildiğimiz 
şekilde yapacağız ve gürültüye, tehdide papuç 
birakmıyacağjz dedi. Şimdi Vekil ikinci konuş
masında mesuliyeti kabul ediyor. Elbette kabul 
edecek, iktidar bir mükellefiyettir. Mükâfat de-
değildir. 

REİS — Ortakcıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) ~ 
Çok muhterem arkadaşlarım ;• bütçeyi çıkarmak 
mecburiyetinde olduğumuz için çok konuşmak 
istemiyoruz. Bir mesele Bütçe Encümeninde gö
rüşülür, alâkadar vekâletin bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde burada müzakere yapılırken 
görüşülür, iki kere tekrar edilir, Fasıllar gelir, 
maddeler gelir.... Böylece bir meseleyi 10 defa 
tekrar etmek doğru değildir. 

Buraya çıkan arkadaşım, Anayasadan kanun
dan bahseder. «Kanun var bu memlekette, ka
nunun tatbikini isteriz,» diye bağıran bu arka
daşımız, kanunla kurulacak bir komisyonun, im
hasına karar vereceği evrak hakkında komisyona 
itiraz ediyor.» Sizi mesul edeceğim, sakın komis 
yon azaları, bunu yapmayın diyor bir mebus, 
arkadaşlar. Bu Halk Partisinin eski bir zihni
yetidir ve iktidara geldikleri takdirde bu zihni
yeti tekrar hortlatacaklarına yeni bir misalidir. 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar). 

Şimdi, Turhan Feyzioğlu arkadaşımız burada 
mıdır, bilmiyorum. O bu meseleyi çok incelemiş
tir, bilir. Hangi devletin millet meclisinde bir 
mebus kalkar da «sakın bir şey yapmayın» di
yerek sanki Büyük Millet Meclisinin, Türk Mil
letinin bütün salâhiyetini kendi elinde oemet-
miş gibi bir eda ile, cezalandırırım, şöyle yapa
rım, böyle yaparım, diyebilir. Sorarım Turhan 
Feyzioğlu'na, Hotanta meclisinde böyle bir mc 
bus var mıdır? 

Şimdi, Anayasa'nm 46 neı maddesinde: «Ve
killerden her biri kendi salâhiyeti dairesindeki 
icraattan ve maiyetinin efal ve muamelâtından 
ve siyasetinin umumi istikametinden münferiden 
mesuldür» der. 

Şimdi arkadaşlar; bugün kanunu mahsusuna 
göre imha edilecek evrak arasında imha edilme
mesi lâzımgelen bir vesikayı imha eden bir memu
ru asla mesul etmeye imkân yoktur. (Sağdan, ka
nunsuz emre itaat var. 94 ncü maddeyi oku sesle
ri), (Soldan gürültüler) 

REİS — Rica ederim, hatip konuşuyor, sözü
nü kesmeyiniz. Karşılıklı konuşmanın bir faydası 
yok efendim. 

#HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) -
Şimdi görülüyor ki, arkadaşlar, bu hususta bun
dan başka bir mevzuat yoktur. (Sağdan, 94 ü 
oku, sesleri) Gelip onu da siz okuyun rica ederim. 

Arkadaşlar, orada oturur, bağırır, müdahale 

1104 — 



• I : 48 26.2 
ederdiniz. Sizler mebus olarak evvelâ dinlemeyi 
öğrenin. (Gürültüler) 

RE t S — Arkadaşlar, gürültü ediyorsunuz. 
Sizden rica ederim. Hüseyin Ortakcıoğlu mevzu
un içinde kalınız. Vaktiniz dolmuştur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Bize burada, Demokrat Parti mebuslarına düşen 
bir vazife var. Mebusluklarını idrak edinceye ka
dar en âzami idaremizi kullanarak bunlara alet 
olmamanın yolunu tutmak mecburiyetindeyiz ar
kadaşlar. (Soldan; alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Bu fasıl üzerindeki müzakerenin kifayetinin 

reye vaz'ını teklif ederim. 
Çorum Mebusu 

Fevzi Hacırecepoğlu 

REÎS — Kifayeti reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 2 132 970 

REÎS — Bülent Ecevit. 
BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, Turizm alanında Türkiye'den daha 
geniş imkânlara sahibolan bir memleket gösteri
lemez. Ama turizmden Türkiye kadarV&z maddi 
ve mânevi fayda sağlıyan bir memleket de gös
terilemez. Eldeki resmî rakamlara göre dışarıya 
seyahatler için bir yılda harcanan para, dışardan 
gelen turistlerin getirdiği dövizden altı misli faz
ladır. Yani dünyanın turizm bakımından en zen
gin, döviz imkânları bakımmdansa en yoksul bir 
memleketi, turizm yoliyle dışardan elde ettiği dö
vizin 6 mislini dış seyahatlere harcamaktadır. Bu 
durumda görülüyor ki, arkadaşlar, «dostlar alış
verişte görsün» sözüne, bizim turizm faaliyetleri
mizden daha parlak örnek bulunamaz. 

Turizm Sahasındaki yatırımların daha çok or
ta tabaka turizmine cevap verecek mahiyette ol
ması gerektiğine dair, raporda ileri sürülen dü
şünceye tamamen iştirak ederim. 

Geçen yıl bütçesi görüşülürken, encümende, 
bu düşünceyi ben de gerekçeleriyle birlikte öne 
sürmüştüm. O zamanki Bakan Sayın Sıtkı Yır-

.1959 C : 2 
cali da bunu doğru bulduğuna söylemişti. Ama 
tatbikatta hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Yine, kayda değer hiçbir döviz sağlamadığı, 
siyasi ve içtimai bakımdan iyi tanınmamıza olsutı 
zerre kadar yardım etmediği halde, hemen bütün 
turistik inşaat tahsisat ve kredileri, iki, üç büyük 
şehirdeki lüks, lüzumsuz derecede lüka otel inşa
atına harcanmaktadır. 

Asıl faydalı ve orta halli turisti çekecek Ana
dolu'nun turistik bölgeleri tamamen ihmal edil
mektedir. 

Orta halli ve entellektüel turist en çok maddi 
ve mânevi fayda getiren turisttir. 

italya'ya yılda 12,5 milyon turist döviz ola
rak 600 000 000 dolar bırakıyor. Lüksün altın
daki katagorilere dâhil yabancı turistten italya'
nın sağladığı gelir lüks katagoriye dâhil turist
lerden sağladığı gelirin yedi mislidir. Turistler
den mühim bir kısmı resmî kamplarda yer ayırt
maktadırlar. Görülüyor ki, turizmden maddi ve 
mânevi faydalar sağlamak için lüks otel şöyle 
dursun, en«basit oteller bile mutlak bir zaruret 
değildir. İyi düzenlenmiş ve turistik bölgelerde 
kurulmuş yabancıları celbedici şartlan haiz 
kamplar bile ihtiyacı geniş ölçüde karşılamaya 
yeter. 

REÎS — Ahmet Yılmaz. (Yok sesleri.) 
Esat Mahmut. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 

— Efendim burada bir fasılda filim için ya
rım milyon lira konduğu görülüyor. Propa
ganda ve turizm bakımından bugün dünyada 
en birinci vasıta filimdir. Hakikaten dünya
nın dört bir tarafında propagandanın . filim 
kadar müessir olduğu vasıta mevcut değildir. 
Bu bakımdan memleketimizin gerek içerde ve 
gerek dışarıda tanıtılması için elimizde en 
mühim vastıa olarak kullanacağımız şey fi
limdir. Memleketimizde de bu sanat henüz 
inkişaf etmiş vaziyette değildir. Evvelki se
ne bu propaganda fîlimlerinden 1, 2 sini gör
dük. Memleketin bâzı güzel yerlerini Ameri
kalılarla beraber tesbit etmişlerdi. Fakat fi
limde propaganda o kadar kokuyordu ki, bir 
kısım rejimin, bir kısım idarenin fikrini o 
kadar tebarüz ettirmişti ki, propaganda filmi 
olduğu görülüyordu. Propagandanın en büyük 
şartı propaganda olduğunu göstermemektedir. 
Eğer filimde propaganda filmi ^ lduğu hisse-
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İilirse onun tesiri azalır, tıpkı partilerin or
ganı gazetelerde olduğu gibi. Mevcut gazete
ler içinde en iyisi, en iyi havadis vereni Ha
vadis gazetesi olduğu halde organ oluşu her 
satırında görülmüş olmasındandır ki, tirajını 
azaltmaktadır. Eğer böyle olmasaydı bu ga
zetede daha fazla satış olurdu. 

KEtS — Müddetiniz dolmuştur. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devam

la) — Benim ricam, bilhassa bu filim sahasın
da mütehassısları getirerek memleketin iç 
bünyesini dışarıya ve içeriye aksettirmek bita
raf hareket edilerek bunların propaganda 
maksadiyle yapıldığını hissettirmeden buna mu
vaffak olmaya çalışmaktır. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh

terem arkadaşlar; zamanımızda turizmi, rnem-
letketlerin sahibolduğu turistik imkânlar kadar 
bir organizasyon mevzuu olarak mütalaa et
mek lâzımgelir. Hele Türkiye gibi yabancı
ların ancak müşterek topluluklar halinde zi
yaret edebilecekleri yerler için bu daha çok 
organizasyon meselesi olarak kendini gösterir. 
Diğer birçok memleketlerdeki, şartlar bizde mev-
eut değildir. Oralarda bir hafta tatili için, 
15 günlük tatilini geçirmek üzere münferit ve 
turistik birtakım' seyahatler yapılır. Ama 
Türkiye'ye daha çok vapurlarla seyahat ya
pan ihsanlar gelir ve turistik seyahat ya
parlar ki, bu vaziyette bunları yedirmek, ya
tırmak, gezdirmek ve hattâ oldukları yerler
den alıp getirmek için tedbirler ittihazı ica-
beder. 1953 Nisanında Meclisten bir Turizm 
Teşvik Kanunu çıkmıştı. Bu kanun bir fon te
sisini âmirdi. Fakat maalesef kanunun çık
tığı tarihten bugüne kadar bu fona tahsisat 
konmaması âdet olmuştur. 

Yine bakıyoruz bu seneki bütçe lâyihasın
da da bu tahsisat konmuştur. Filhakika 17 nci 
maddenin (D) bendinde Turizm Endüstrisini 
teşvik hakkındaki 13 . V . 1953 tarihli ve 6086 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin teşkil olu
nan fona her yıl yapılacak tediyeye ait hük
mü 1959 bütçe yılında tatbik olunmaz deni
yor. Aradan beş yıl geçtiği halde, fon teşkiline 
dair hüküm tatbik edilmez haldedir. Aradan 
beş sene geçmiş, Turizm Endüstrisini teşvik 
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için kanunla kabul olunan fon teşkil edile
memiş ve turizmi teşvik edilmesi ve yürütül
mesine medar olacak maddi imkânlardan mah
rum kalmışız. İstediğimiz kadar şehirlerimizi 
güzelleştirelim, istediğimiz kadar caddelerimizi 
genişletelim, meydanlar açalım, istediğimiz 
kadar eski eserlere sahibolalım, fakat yabancı 
turistleri yurtlarından alıp memlekete getirip 
gezdirecek, yatıracak, yedirecek, içirecek 
Vi- sairoye kadar bir turizm organizasyonu vü
cuda getirmedikçe, maalesef Türkiye'de bu işin 
yakın senelerde muvaffak olacağını gören
lerden değilim. Hükümetten temenni ederim, 
önümüzdeki sene bu faaliyeti ele alsın ve bu 
fona bir miktar para koysun. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bundan evvelki fasılda verilmiş olan iki tak
rir vardı, fakat fasıl reye konduktan sonra 
tadil imkânı olmadığını üzülerek beyan eder, 
özür dilerim. 

P. Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 225 240 
REİS —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 2 500 000 

REİS — Bülent Ecevit! 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Efendim, 

Anadolu Ajansının çalışmaları bir bakımdan san
sür mahiyetini arz etmektedir. Bunu Yüksek 
Meclisin dikkatine arz etmek için * huzurunuza 
geldim. 

Birçok yabancı ajanlarla Anadolu Ajansı 
exclusif anlaşmalar yapmıştır. Yani bu ajan
ların bültenlerinde gelen haberleri kendi inhi
sarında tutmaktadır. Anadolu Ajansı bu ajans
ların bültenlerindeki haberleri tercüme edilmiş 
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veya edilmemiş olarak aynen Türk gazetelerine 
ulaştırsa idi son derece hayırlı bir hizmette bu
lunmuş olurdu. Fakat şimdiki tatbikat şudur; 
Kendi inhisarında tuttuğu yabancı ajanslardan 
gelen haberleri sansür etmekte ve Türk gaze
telerine o şekilde ulaştırmaktadır. Bunun ne
ticesi olarak, meselâ yaz başlarındaki Orta -
Doğu buhranı sırasında Türk vatandaşları, 
kendi sınır bölgemizde olan hâdiseleri bizim 
ajans bültenlerinden değil, yabancı radyolar
dan, belki de ister istemez, bize düşman olan 
milletlerin radyolarından'almış olabilirler. Bu. 
büyük bir tehlikedir. Nitekim Bütçe Encüme
ninde sık sık bu tehlikeye dikkat çekilir. 

Aynı şekilde son müessif uçak kazası haber
leri de yine Anadolu Ajansının sansür tatbik 
etmesi yüzünden önee yabancı radyolardan alı
nabilmiştir. Bir başka mahzuru da vardır bu 
tekelciliğin. Istemiyerek, bilmiyerek Anado
lu Ajansının bir yabancı memleketin menfaati
ne Ihadim vaziyet alması ihtimali vardır. Çün
kü haberlerde kaynaklar belirtmemektedir. Me
selâ Lübnan için bir haber veriliyor; Lübnan 
hakkında haberi Franee Presse Ajansı bildi-
riyorsa o habere Fransız görüşü, Reuter Ajan
sı bildiriyorsa İngiliz görüşü hâkim olur. Bu 
suretle birçok hâllerde, Anadolu Ajansı, ha
ber kaynaklarını açıklamadığı için, Türk oku
yucuyu yanlış fikirlere sahip kılmaktadır. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

REİS — Sırrı Atalay! 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ecevit arkada

şım, Anadolu Ajansının dış haberler alış şek
lini izah ettiler. Bendeniz liç haberler üzerinde 
durmak istiyeceğim. Bilmekteyiz ki, eğer Ba
hadır Dülger burada ise daha iyi bilir, bir va
kit hem mebus ve hem de oranın umum müdü
rü idiler, Anadolu Ajansı bir şirkettir. Hü
kümet oraya yardım etmektedir. Bu sene Hü
kümet buraya 2,5 milyon lira yardım yapmak
tadır. Bu sebeple Hükümetin hissesi bulunan 
bu yerde Yüksek Meclisin tesirli bir murakabesi 
olması iktiza eder. Anadolu Ajansı haberleri 
ne şekilde umumi efkâra ulaştırmaktadır. Yi
ne sözü vatan cephesine getirmeye mecburuz. 
Vatan cephesine gelen telgraflar Anadolu Ajan
sına gelmekte ve Anadolu Ajansı da radyoya 
göndermektedir. Anadolu Ajansının radyoya 
gönderdiği haberleri sıhhatli ve suç unsuru bu-
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Ummaması lâzımgelen haberler olması gerekir. 
Meselâ, Kars'ın Digor kazasından Yaşar Me
tin isminde bir şoför Erzurum'dan bir telgraf 
çekiyor. Aynen Anadolu Ajansında okunmuş
tur, tele almışımdır. Radyoda okunan bu telg
rafta; «1765 seçmen arkadaşımla beraber vatan 
cebhesine geçtim. Hürriyet Partisinden ayrı
lan bizler bütün bucak ve ocak başkanları top
lanarak müştereken karar verdik.» Digor ka
zasında 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisinin 
aldığı reylerin yekûnu 79 dur. Digor kazasın
da Hürriyet Partisinin ilçe, bucak ve ocak 
teşkilâtı yoktur. Resmen kaymakamlığa müra
caat edilmemiş ve tescil edilmemiştir. Bucak ol
mamasına ve Hürriyet Partisinden Yaşar Me
tinden gayri hiç kimse iştirak etmemesine rağ
men, Devlet radyosunda 1765 kişi adına söz 
söylemek ve bunu radyodan ilân etmek Devle
tin itibariyle, Hükümetin itibariyle telif edile
bilir mi? Telif edilebilir bir şekilde görüyor 
musunuz? (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt, buyurun! 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, ajans bir nevi gazete mahiyetindedir, 
gazetelere haber verir, ilk vazifesi dünyada mev-
cudolan ve 24 saat içerisinde vukua gelen hâ
diseleri gazetelere mümkün olduğu kadar erken 
haber vermek için kurulmuş olan bir müessese
dir. 

Şimdi bizim Anadolu Ajansı memlekete ve 
dünyaya ait haberleri zamanında vermemekte
dir. İtiraf etmek lâzımdır ki dünyanın dört 
bir tarafına diğer İngiliz ve Amerikan ajansla
rı gibi muhabirleri olması lâzım. Halbuki ha
riçteki servisi temin edecek masraf 2,5 milyon 
liradan ibarettir. İtiraf etmek lâzımgelirse bu 
para ile bütün dünyadaki haber ajanslarından 
evvel haberin memleketimize gelmesi imkânı 
yoktur. Yalnız bu haberler diğer ecnebi ajans
larla yaptığı anlaşmalar neticesinde memleketi
mize geldiği zaman işin kötü tarafı, A. P. 
Ajansı işine gelen haberleri veriyor. Ondan 
sonra Türk gazetelerine veriliyor. Bu kötü bir 
•şey. Büyük gazetelerin kendi teşkilâtı olmasa 
dünyada eereyan eden hâdiselerden zamanında 
haberdar olamaz. 

Bunun neticesi ne oluyor? Bunun neticesi 
Türkiye'nin büyük gazeteleri İstanbul'da top
lanmıştır. Bu büyük gazetelerin hepsinin tesisa
tı vardır. Bu yolla» direktman, doğrudan doğ-
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rüya dünyadaki haberleri radyo ve diğer gaze- , 
telerle yaptıkları anlaşma neticesinde bütün I 
haberleri doğrudan doğruya kendi merkezlerine i 
alırlar. Ve Anadolu Ajansına iftikar etmeden I 
kendileri bu istihbaratı yapmış olurlar. Bu ba- | 
kımdan Anadolu Ajansının hariçte sarf ettiği ! 
bu iki buçuk milyon liranın memlekete bir fay- , 
da temin etmediği kanaatindeyim. Oradaki mu- j 
habirlerinden bir kısmını memlekete getirerek ; 
onların oturdukları memleketlerde sürdükleri j 
safaya bir nihayet vermek doğru olur. i 

KEÎS — Ali Rıza Karaca. ) 
ALÎ EIZA KARACİ (Denizli) — Çok muh- \ 

terem arkadaşlarım; Anadolu Ajansının, verdi- ; 
ği haberler üzerine, bir köyde bu kadar Hürri- I 
yet Partili yoktur, hattâ bu köyde o partinin j 
aldığı rey 15 iken 30 a nasıl çıkar, şeklindeki j 
münakaşalar yukarda encümende uzun uzı.n ce- j 
reyan etti. Ben kendi kazamdan misal vereyim. ! 
Hürriyet Partisi bu seçimlerde biliyorsunuz ki, | 
kendi teşkilâtına gizli olarak, kazanamıyacağı \ 
muhakkak olan yerlerde, Halk Partisini des- j 
teklemesini söyledi. Bir muhakkak, Fethi Çelik- i 
baş da biliyor, çünkü yukarda konuşmuştuk. , 

i 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Böyk bir j 

şey konuşmadık. Reis Bey söz istiyorum. i 
ALİ RİZA KARACA (Devamla) — Halk ! 

Partisiyle Hürriyet Partisi birleştikten sonra- ! 
kiler için de bir misal arz edeyim. Bu zat uzak- j 
tan benim de akrabam olan bir zat, ismini de i 
söyliyebilirim, biz Fethi Çelikbaş'm, ideal bir j 
parti kuruyor diye, arkasından gitmiştik. Ama ! 
güçbirliği için gitmedik, demişler. Binaenaley j 
bir partiden, bir köyde, Hürriyet Partisinin 15 ; 
rey alması orada 15 Hürriyet Partili vardır, i 
demek değildir. Çünkü; aldıkları emir mucibin
ce diğer partiyi desteklemişlerdir. j 

Binaenaleyh radyoda neşredilen, şu xadar < 
Hürriyet Partili istifa etmiştir, vatan cephesi- | 
ne iltihak etmiştir, şudur, budur diye yayılan I 
havadisler doğrudur. ; 

MEHMET Hazer (Kars) — Ben de biliyo- | 
rum, o misal yalandır. I 

ALİ RİZA KARACA (Devamla) — O sizin j 
kendi telâkkiniz. ] 

Binaenaleyh bu şekilde mukayese kurmak i 
yanlıştır. Radyoda vatan cephesine iltihak eden j 
binlerce vatandaş vardır. Kaç tanesini tekzib- ' 
edebildiniz? Ancak bâzı uydurma telgrafları ! 

1959 Ç : 2 
sonradan tekzibettirebilnıek için kendiniz çek
tiriyorsunuz. (Soldan; alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; arkadaşımızı bir iki defa gördüm 
ama kendisiyle hiç konuşmadım. Huzurunuzda 
kendisiyle konuştuk deyince şaşırdım. 

ALİ RİZA KARACA (Denizli) — Yukarda 
yan yana oturup konuştuk. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hiç ha
tırlamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; müsaade ederseniz 
Beyefendinin dediği gibi hâdise cereyan etme
miştir. (Soldan; gürültüler) Siz kendiniz söy
leyip kendiniz dinliyecekseniz o ayrı mesele. 

Tarihî bir hâdise olması itibariyle, mesuli
yet aldığım bir teşekkülün çalışma tarzını tah
rif ettikleri için tashihi bakımından söz aldım. 
Yoksa başka birşey dolayısiyle değil. 

Hürriyet Partisi girdiği seçimlerde kendisi 
kazanmaya çalışmıştır. Ama partimizde olan 
bâzı arkadaşlarımızdan yer yer Demokrat Par
tiye rey verenler veya C. H. P. ye rey veren
ler bulunmuş olabilir. Bunda gayritâbiîlik gö
rülmemelidir. Parti azasının reyleri zannetti
ğiniz gibi genel idare kurulunun emrinde değil
dir. Hürriyet Partisi Umumi Merkezinden her 
hangi bir teşkilâtımıza emir verilmiş değildir, 
arkadaşın beyanı yalandır. 

Ajansın çalışması üzerinde konuşulduğun
dan bir noktaya işaret edeceğim. Ben Meclise, 
yeni katılan arkadaşlarıma 1950 yılında De
mokrat Partinin ilk bütçesi tanzim edildiğinde 
Anadolu Ajansının çalışmaları ve buna veril
mesi lâzımgelen şekil hakkında Bütçe Komis
yonunun Meclisin tasvibine iktiran eden rapo-
rtınu okumalarım tavsiye edeceğim. Sekiz yıl
da bu ajans mevzuunda ne kadar gerilediğinizi 
üzülerek görmüş olacaksınız. 

REİS —- Cemal Bey, son beyanları üzerine 
mi? 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Bir temennim 
var. 

REİS — Buyurun. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim bu 

fasıl üzerinde benim de bir mâruzâtım olacak
tır. Anadolu Ajansı haberlerinde meselâ bir kar
şılama, töreninde, bir temel atma töreninde vi
lâyetin valisi ismi ile soyadı ile, kaymakamı, na
hiye müdürü söylenir de Kocaeli, veya Bolu me-

— 1108 — 



1 : 46 26.2 
buısları, mebusların isimleri dahi söylenmez. Hat
tâ muhterem arkadaşlar Anadolu Ajansı muha
birleri Ankara'ya çektikleri havadis telgrafların
da mebusları kaza kaymakamlarından dahi geri
de bildirdiklerini telgraf müsvettelerinden öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu hususu sırası gelmişken 
burada belirtmeyi bir borç bildim. 

RE IS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

711 Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı* her 
türlü masrafları 9 000 000 

REİS — Buyurun Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; biz vazifemizi ancak fasıllarda imkân 
buldukça yapıyoruz. Hüseyin Ortakcıoğlu arka
daşımız bu konuşmalardan gına geldi diyor. Bu 
vesile ile arz edeyim; radyonun yalan yayınların
dan da bize gına geldi, dertliyiz, onun için bol 
bol konuşmak istiyoruz. 

Arkadaşlar bu memlekette milleti barajdan, 
köprüden istifade ettirdiğimizi ilân ediyoruz. 
Artık bu memleketin televizyondan istifade et
mesi hakkıdır. İstirhamım bunun bir an evvel 
yapılması hususunda bu kürsüden, eğitim bakı
mından, sosyal hizmetler bakımından bir ihti
yaç olarak beliren ve Garptan çok geri kalmış ol
duğumuz bu mevzuun ele alınıp alınmadığını, ne 
safhada olduğunu Vekil Beyin ağzından duy
makta bendeniz fayda mülâhaza ediyorum. 

İkincisi; 3 radyo istasyonumuz Anadalu'da 
lâyıkı veçhile dinlenememektedir. Meselâ İstan
bul radyosunu Tokad'dan dinlemeye imkân yok
tur. 

SELÎM ERENGİL (İstanbul) — Tokad'da 
da kuracağız. 

REİS — Efendim, rica ederim hatibi karşıla
mayın. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Tokad'a ne 
yapılacağını biz biliriz. Size cevap vermeye te
nezzül dahi etmem. Sana ne oluyor. 

SELİM ERENGİL (İstanbul) — Sen kim 
oluyorsun?. 
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ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Sen kim 

oluyorsun da burada konuşana böyle hitabedi-
yorsuni 

REİS — Şahap Bey, lütfen. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Beyefendi,' 

temenide bulunuruz, tenkid ederiz. En dikkatli 
şekilde kelimeler kullanmaya gayret ederiz. Bize 
sataşırlar. Fakat vazifelerinin sadece bu olduğu
nu sanan bâzı kimseler var. (Soldan, şiddetli gü
rültüler, kapak seslerinin vurulması) 

RÎEİS — Kullandığınız bir kelimeyi nezahate 
aykırı buluyorum. Bunu asabiyetle söylediğinize 
kaniim. Lütfen bu sözü söylememiş olmanızı uımar 
ve geri almanızı rica ederim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Peki. 
REİS — Şahap Bey geri almıştır. (Soldan, 

gürültüler, almadı sesleri) Zabıttan da çıkarıl
mıştır. 

Beyefendi, Reisinize itimat etmiyor musunuz? 
Geri aldığını bana ifade etti. Daha var mı diye
ceğiniz. (Şiddetli gürültüler, masaya vurmalar) 
Şahap Bey, bu kelimeyi geri almıştır. (Gürültü
ler) Arkadaşlar, niçin böyle yapıyorsunuz? (Ge
ri almadı, kürsüden söylesin sesleri) Arkadaşlar 
ben karşıdan yüzünü görüyorum, geri aldığını 
söyledi. (Olmaz, sesleri) Buyurun Vekil Bey. 

DEVLET VEKİLİ VE BASIN - YAYIN VE 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ APDULLAH 
AKER (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Şahap 
Kitapçı arkadaşımızın talebettiği televizyon üze
rinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni ya
pılmakta olan viya yeniden ihzar edilmiş olan 
Radyo ve Televizyon İşletme Kanunu müşterek 
bir halde* mütalâa edilmiştir. Istansyonlarımızm 
eskimiş olduğunu sizler de biliyorsunuz. İstas
yonları takviye etmek bakımından memlekette 27 
istasyon üzerinde çalışmaktayız. Bu istasyonlar 
orta - dalga üzerinden çalışacaktır. Bu istasyon
lardan, bu sene en yakın bir zamanda 10 adedi 
Şark ve Cenup vilâyetlerimizde faaliyete geçmiş 
olacaklardır. Bunun sebebi aşikârdır. Bunlara 
mücavir olan memleketlerin tesirinden o bölge
leri kurtarmak ve Türk istasyonlarını dinletmek 
hususudur. Maruzatım bundan ibarettir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

SELİM .ERENGÎL (İstanbul) — Şahsıma 
hakaret edildi, sataşma oldu. Müsaade ederseniz 
cevap vereceğim. 
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RElS — Buyurun. 
SELÎM ERENGÎL (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, burada arkadaşlarımıza hakaret et
mek âdeta bir anane halini almış bulunmakta
dır. Bir arkadaşımız konuşuyor, zaman zaman 
hepimiz o arkadaşa harfendazlık ediyoruz. Ama 
bu mutlaka bunun karşılığı hakaretle olmaz. 
Bu arkadaş konuşurken Tökad'da bir radyo is
tasyonu yapılacağım ifade ettim. Gerçi o ba
na sormadı. Fakat ben söylemiş bulundum. Bu
nun karşılığı bu değildir. Reis Bey kendisine 
bu sözü geri alıp almıyacağmı sordu. Fakat 
arkadaşımız hiçbir veçhile «Evet sözümü geri alı
yorum diye» cevap vermediler. 

REÎS — Bundan evvel mevzuubahsolan keli
meyi Riyaset nezahete uygun bulmadı ve arka
daşımıza geri alıp almadığını sordu, arkadaşı
mız oturduğu yerden geri aldığını kabul etti, 
ifade etti. Bunun üzerine bu kelimeyi zabıttan 
çıkardığımızı beyan ettim. Şimdi Selim Bey ar
kadaşımız buraya geldi, beyanda bulundu. Ne
zahete uymıyan bu sözlerin de zabıttan çıkarılma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bter iki arkada
şımızın söylediği hakaretâmiz sözler zabıttan 
çıkarılmıştır. 

Buyurun Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vekil Bey 

radyo istasyonlarındaki malzemenin eskidiğin
den bahsetti. Bir yabancı mütehassısla konuş
tum bu istasyonlarda makina ve malzeme devam
lı tekâmüle tâbi tutulurmuş. Bizde de böyle ya
pılmasında fayda vardır. 
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Şark vilâyetlerinde Vekil Bey radyo istas

yonları kurulacağından bahsetti. Türkiye NATO' 
nun bir âzası olarak nasıl başka mevzularda en-
frastrüktür sahasında, telekomünikasyon tesis
lerinden hava meydanları, pipe - line (petrol 
boruları) sahasında NATO'dan faydalanabili-
niyorsa öyle tahmin ediyorum ki televizyon ve 
radyo istasyonlarının kurulmasında da NATO' 
dan faydalanmak imkânı vardır. Hükümet bu 
mevzuda meselemizi NATO'ya intikal ettirirse 
bu sahada netice almak kabil olabilir sanırım. 
Kendilerine bunu hatırlatırım. 

RE IS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 966 000 
REİS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
752 Motorsuz taşıtlar satınalma 

karşılığı 350 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabıü edilmiştir. 

761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen-

-,.. lenmesi masrafları 450 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın bütçesi bitmiştir. 
Bugün saat 10 da toplanmak üzere inikadı 

kapatıyorum. 

Kapanma saati : 4,08 
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« (Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 339 
Kabul edenler : 280 

Reddedenler : 59 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar : 1Q 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

' AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

[Kabul 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Halil Imre 
Müçteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifât Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoglu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Tpgay \ 
Nahit üral 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 

Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 
~ ^ ESKİŞEHİR" "*" 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dcdelek 
Hasan Polatkan * 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
İhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
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Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN, 
Haindi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gür,gen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis .Erdener 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Hristaki Yoannidis * 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
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Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran .. 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

.KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 
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I KÜTAHYA 

Mehmet Diler 
İrfan Haznedar 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Kör ez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet öz girgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

I MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

I ORDU 
I Zeki Kumrulu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 

I Salim Çonoğlu 

Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Stialp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
O. Nuri Lermioğhı 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

URFA 
Atalay Akan 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
Saim Karaömerlioğhı 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Hasan Tez 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaöğlu 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
İsmail Hakkı Talay 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte : 

pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

I ERZİNCAN 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 

KARS 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 

Halis öztürk 
AMASYA 

Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Eüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 

(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Onıay 
lİyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

Tevfik Ünsalan 
MARAŞ 

Abdullah Yaycıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz * 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken . 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

BIİRSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Salâhaddin Karacagil 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Fevzi Hacırecepoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşi 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

[Reye iştirak etmiyenler] 
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ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan (I.) 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

HATAY 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Hidayet Sinanoğlu 

ÎSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel ' 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 

î : 46 26 .2 . 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri s 
Mehmet Gürpınar 
Ali Harputlu 
ibrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yainut (î.) 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

. 1959 O : 2 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Karta] 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Halim Kermooğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Asım Eren' 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Şükrü Uluçay 

SÎİRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın »Kocabay 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs.V.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
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Salih Zekî Eamoğlu 
tsmail Şener ! 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
Aziz Gökkan 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

1:46 26.2 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rîza Salıcı (t.) 

VAN 
Abdülvahap Altmka> 
nak 

. 1959 C : 2 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZQAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 

1 Fuad Nizamoğlu 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kırklareli 1 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

11 1 

r-l 

ı | 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 

Van 
Yozgad 

1 
1 

19 

* 



t : 46 26.2.1959 O : 2 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Turgut Yeğenağa 
AFYON KARAHÎSA£ 
Orhan Kökten 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 

A zo, adedi : 610 
Rey verenler : 316 

Kabul edenler .- 273 
Reddedenler 43 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 275 
Münhal mebusluklar : 19 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
Sim Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karâcagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak | 

Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

vMehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
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Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Âli Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
M. Faruk Gürtuııca 
Aleksandros Hacopuloe 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pmar 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

t : 46 26.2 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan ( 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 

. 1959 0 : 2 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner ' 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 

Necmettin Doğuyüdızı 
Abdullah Eker • 
Tevfik Heri 
Abdullah Kelegoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğlu 

Kemal Sanibrahimoğlu 
ANKARA 

&uammer Akpınar 

[Eeddedenler] 
ibrahim tmirzalıoğlu 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
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Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

I : 46 26.2 
HATAY 

İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
ibrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Tevfik Ünsalan 

. 1959 O : 2 
MARAŞ 

Abdullah Yaycıöğlu 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ÖRDÜ 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

Edip Imer 
Şinasi Moran 
Ahmet Yılmaz $ 

• TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal Ozçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 

Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nail Geveci 
Ekrem Torunlu 
Cevaf Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu • 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 
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GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (t.) 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

IZMÎR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet Incekara 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşî 

KARS 
S i m Atalây 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

1 : 46 26.2 
Rasim ilker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli (İ.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Cevdet öz girgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

. 1959 0 : 2 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 
Nusret Kürişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Şükrü Uluçay 

SItRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan * 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı (I.) 
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VAN Sait Erdinç ZONGULDAK 

Abdülvahap Altmkay- Ferid Melen Cemal Zühtü Aysan 
nak YOZGAD Necati Diken 
Tevfik Doğuışıker Fuad Nizamoğlu Ali Kaya 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 Edirne 1 Kocaeli 
Artvin l Eskişehir 1 Konya 
Aydın l istanbul 2 Muğla 
Bursa 1 Kırklareli 1 Sinob 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağaı 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç. 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

A za adedi : 610 
Rey verenler : 412 

Kabul edenler : 314 
Reddedenler 96 
Müstenkifler 2 

Reye iştirak etmiyenler 179 
Münhal mebusluklar 19 

[Kabul edenler] 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğln 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 

Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlıı 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 

N 

Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE JJJ X / X X v X l 4-J 

Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
TTasan "Pfllntlraıı 
J . X C l o u l l JL VJLCb 1/JXCII1 

Hîfirî S(*z<vn 
1 1 I U İ J . KJWA4\J-U 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin' 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
İsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal BâkiçeleM-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 

Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Saynı 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlıt 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münîb Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan „ 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkari 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selahattin Karayavuz 
O. Nuri Lirmioğlu 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
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URFA 

Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 

Ali Kaya 
Tahir öktenı 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztüt'k 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Hüseyin Şahin 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu. 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlû 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Sefili Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 

Hasan Değer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 

ANKARA 
Übeyde Elli 

SİVAS 
Edip İmer 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hanıza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömjrlioğlu 
Ali Menteşoğlu 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Mustaf\ öztürk. 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 

' Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(t.) 
TTıfzı 0£uz Bekata 
Fuat Börekçi 
Reeep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevıt 
Halil Sezai Erkut 
îhrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık "Erdem 
Adnan Selekler 
îhrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Nihat ÎVHhnz 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t A.) 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BÎNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

RÎTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Servet Bilir 

BURSA 
Necdet Azak 
Mazlum Kayalar 
Kenan Yılmaz * 

Ç*NAKKAL«5 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
îsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Abidin -PotnoSlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 

Bahadır Dülger 
GİRESUN 

Sadık Altıncan 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
îhsan Ada 
Ahsen Aral 
Hasan îkiz 
înayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Gün el 
Lûtfi Kırdar (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Cîolnl Ramazanoğlu 
Nuri Yamut (î.) 

ÎZMÎR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

KARS 
Fevzi Aktaş^ 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
îfcrahim Us " 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
îshak Avni Akdağ 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli (î.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Vahap Dizdaro£lu 
Hasan Raşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 

MUŞ 
Zeki Dede 
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NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
•Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Atıf Topaloğlu 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

t : 46 26. 
Şükrü Uluçay 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kınkoglu 
Yalçın Kocabay 

I Cemil özcan 

2.1959 O : 2 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
ismail özdoyuran 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 

TRABZON 
Salih Zeki Ramoğlu 

| Osman Turan 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhaı 
E. Mahmut Karaknrt 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
Rıza Salıcı (I.) 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

Van 
Yozgad 

19 
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Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa Öztürk 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

Â 
Rey 

za adedi : 610 
verenler 381 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler 92 
Müstenkifler : 4 

Reye iştirak etmiyenler : 210 
Münhal mebusluklar ; 19 

[Kabul edenler] 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh* Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alpkar-
tal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

CORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahid Çubukçu 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 

,< 

Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli 
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölelc 
Hüseyin Fırat 
Samı Göknar 
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,f Yakıip Karabulut 

Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Aıslan Nihad Bekdik 
Faruk-Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M- Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 

, Ali Harputlu -
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 

^Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
îlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşî 
Fevzi Uçaner 

Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hjlmi Dura 
Şükrü Esen 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 

Ali Rıza Kılıçkale-
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaeık 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 

. 1959 0 : 2 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur -
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sadi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil,, Şener 
İhsan Yalkın 

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

k iyase t t in Emre 
NEVŞEHİR 

Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Nüzhet Ulusoy 

StİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
£abri Dilek 
Fikri Karanis . 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğhı 
Osman Turan 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
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ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ismail İnan 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yoml 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Alim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

ANK 
Übeyde Eli 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Gani Güi'soy 

[Beddedenler] 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Şemsettin Ataman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

[Müsteı 
ARA 
i 

sn 
Edip Imer 

[Beye iştir al 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu " 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ân kan 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 

NİĞDE . 
Asım Eren ' 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Ahmet Kangal 

yikifler] 
TAS 

Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıeı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Abdülvehap Altmkay 
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önde 

o etmiy enler] 
ANKARA 

tsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
s4r t 

(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Recep Dengin Avni Doğan 
Bülent Ece vit 

r 

Halil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tea 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
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Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 9 

Nihat îyri boz 
BALIKESİR 

Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Servet Bilir 
Kadir Kocaeli 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Mazlum Kayalar 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber
onu 
Ali Dedekargınoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

1:46 26.2 
EDİRNE 

Rükne'ddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIÖ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 

GİRESUN 
Sadık Al tın can 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan tkiz 
tnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
tbrahim Gürgen 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
TCemal Demiralay 
riamdi Ongun 

İSTANBUL 
Helâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Oiinel 
Lûtfi Kırdar (V.) 

. 1959 0 : 2 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim îlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Ali Gözlük 
Münif İslâm oğlu 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu J 

tbrahim Kirazoğlu (Rs. 
V.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
t Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoj*îu 
tshak Avni Akdağ 

Hamdi Ragıp Atademır 
Remzi Birand 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli (î.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Teli i ağa oğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mamlnlinci 

MUŞ 
Zeki Derle 

NEVŞEHİR 
Necmeddin ön der 
Hasan Hnyntî Ülkün 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zoki Kummlu 
Atıf Topalnglu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 
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SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Ömer Grüriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

î : 46 26 
SÎVAS 

Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

.2 . 1959 C : 2 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs.V.) 
Salih Zeki Ram oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

1 
1 
2 
1 

Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

Arslan Bora 
URFA 

Abdullah Köksel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (1.) 

*Avni Ural 
ZONGULDAK 

Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 

Van 
Yozgad : 

1! 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis'öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik } 
Nail Geveei 
Piraye Levent 

neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
610 
378 
307 
71 
0 

213 
19 

[Kabul 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet* Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

edenler] 
BURSA 

Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel ' 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
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Şamili înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

-Tevfik Tığlı 
İSTANBUL 

Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erden er 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizam ettin Kırşan 
Mithat Perin 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 

t : 46 26.2 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
İbdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Taygi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

. 1959 0 : 2 
KOCAELİ 

Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

i KONYA 
Hamdi Rağıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 

I MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 

I Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

I ihsan Yalkm 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
I Şemsi Ağaoğlu 
I Şefik Çağlayan 

Giyasettin Emre 
NEVŞEHİR 

Münib Hayri Urgüblû 
NİĞDE 

Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ultısoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SINOB 
Muharrem Tan sel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gen el er 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

URFA 
Ömer Yüksel 
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YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 
İbrahim lmirzalıoğlu 
İsmail İnan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Alim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
"Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

t : 46 
»Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 

26.2.1959 0 : 2 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
GÜMÜŞANE 

Necmettin Uoşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Oanatan 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Vedat Mengi 

ORDU 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Edip İmer 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçİoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Guıii Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar ' 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Köray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık ı 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
flalil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 

Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
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BOLÜ 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (t.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştş Zorlu (V. 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Ali Dedekargınoğlu 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 

î : 46 26. 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş 
Selim Ercngil 
Ayşe Oünel 
Ali Harputlıı 
Enver Kaya 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ram azan oğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram Öcal 
Osman Yeltekijı 

. 1959 C : 2 
KAYSERİ 

Durdu Turan 
KIRŞEHİR 

Osman BÖlükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nebil Sadi Al tuğ , 
Şemi Ererin 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 

MARDİN 
Selini Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE J 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer ' 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 

Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hım 
Rıfat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmı Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Ahmet İspiri i 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
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URFA 

Abdullah Köksel 
Abdurrahman OdabaŞi 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 

[Münhal mı 

Hasan Polat 
Salih Zeki Raınoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kırklareli 1 

. 1959 C : 2 
Rıza Salıcı (1.) 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
nak 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal mebusluklar] 

m» 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

um • • 

1 
1 
1 
1 

Van 
Yozgad 

\ 
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Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Bey verenler : 360 
Kabul edenler : 284 

Reddedenler 76 
Müstenkifler o 

Reye iştirak etmiyenler : 231 
Münhal mebusluklar 19 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
ADIYAMAN 

Sırn Turanlı 
AFTON KARAMSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Necati Topouoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsraet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Çelira 
Namık Gedik 

Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECtK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin tnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah îhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hara di Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğîu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
tsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burç, ak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
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Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Kaymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

tÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
îbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Neelâ Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 

î : 46 26.2 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
ti han Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başegmez 
Ebnbekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
îbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Koşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
ŞHIk Bakav 
Dündar 'Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu , 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Kemal özer 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis, 
Nebil Sadî Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffery Kurbanoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Münib Havn Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Moreil 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Splâmi Din çer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
ömeif Güriş 
Tevfik Heri 
Abdullah Kelegoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulufioy 

SURP 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakıra 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman -
Atıf Benderlio£lu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü AyBan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Nevzat Arman 
Hamza Broğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
M. Yılmaz Mete 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Osman Alişiroğlu 
Bülent Ecevit 
Fuat Börekçi 
Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlıı 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
Rifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Behram öcal 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hilmi Soydan 
Mehmet pişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ayıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 

NİĞDE 
Asım Eren 
İsmail Güven 

ORDU 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 

Turhan Feyzioğlu 
Necati l l ter 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakuı-t 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çahkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Suphi Bay kam 
Kâzım Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil , 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 

İbrahim Subaşı 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 

BİNGÖL 
Sait GÖker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 

Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçmalp 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hîisrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Krrakaya 
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Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Eauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
ihsan Daî 
Samih inal f 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Sadıık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Ahsen Aral 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

ÎSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 

1 : 46 26.2 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 

. 1959 C : 2 
Muhittin Özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğh: 
Zeki Ded,e 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ferid Tüzel 

SÎIRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Edip Imer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs.V.)! 
Fikri Karama 
O. Nuri Lermioğlu (I.)1 

M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (I.) 
Avni Ural 
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VAN 
Abdülvehap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

I : 46 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 

26.2.1959 C : 2 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Necati Diken 

Mustafa Saraç 

Hüseyin Ulus 

Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yozgad 

1 
1 
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1959 Yılı 

İnhisarlar U. M. Bütçesi 





inhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1 /266) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :r 71/823/3205 

Türkiye Büyük Millet* Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
İcra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekü 
A. Menderes 

MUCİP SEBEPLER 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine 
aittir. Bu eetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline (aittir. Varidat 
kısmında lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveline; 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunları gösteren 
(G) cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesi daimî müstahdemler kadrolarını gösteren (D) cetveline 
aittir. Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki müstahdemler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarda mevzuubahsedilmiştir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi 1959 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetve
linin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıl
lara ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) 
cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi İnhisarlar varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tah
sillerine 1959 bütçe yılında da devam olunması Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu madde
sine istinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi bâzı memur ve müstahdemlere yemek verilmesi için yetki 
vermektedir. 

(S. Sayısı : 51) 
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(A/l) 

Fasıl 202 -

Madde 11. 

Kadro 

(L) cetveli 

Üst derece 

Beş tahsisat 

- Memur ve hizmetliler ücreti : 

— Umum müdürlük memurları ücreti : 

Aded Lira 

561 2 370 300 1. — Umum müdürlük memurlarının geçen sene 
574 olan kadro adedi (13) kadro noksaniyle 561 
e inmiştir. 

20 45 600 

541 2 324 700 
450 000 

2 774 700 
1 137 300 

3 912 000 Lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıla na-
= = = = = zaran (160 000) lira fazladır. 

Madde 12. — Vilâyetler memurları ücreti : 

Aded Lira 

Kadro 

(L) cetveli 

Üst derece 

Beş tahsisat 

2 102 5 ,669 400 1. — Vilâyet memurlarının geçen sene 2149 olan 
kadro adedi (47) kadro noksaniyle 2102 ye in
miştir. 

92 183 900 

2 010 5 485 500 
1 530 000 

7 015 500 
2 876 500 

9 892 000 Lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıldan 
• • (192 000) lira ziyadedir. 

( S. Sayısı : 51) 
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Madde 13. — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Aded Lira 

Kadro 

(L) cetveli 

Üst derece 

Beş tahsisat 

846 2 792 100 Fabrika ve işletmeler memurlarının geçen sene 
786 olan kadro adedi 60 kadro fazlasiyle 846 ya 
yükselmiştir. 

33 87 300 

813 2 704 800 
615 000 

3 319 800 
1 361 200 

4 681 000 Lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıldan 
= = = = = (381 000) lira fazladır. 

Madde 21 — Umum müdürlük hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 1 160 250 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetliler ücreti : ' ' 
Bu maddeye 1958 yılı tahsisatının aynı olarak3 595 500 lira konulmuştur. 

Madde 23 — Fabrika ve işletmeler hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 294 100 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Madde 11 — Umum müdürlük geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 249 900 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 30 600 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti : 
Okuma bilmiyen işçilere ders vermek üzere çalışan öğretmenler için geçen yılın aynı olarak 8 925 

lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 
Muhtelif işletmelerimiz için hariçten getirilecek mütehassıslarla yardımcı personelin aylıklarını 

ödemek için bu fasla geçen yılın aynı olarak 16 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

Madde 11 — Umum Müdürlük memurları çocuk zammı : 
Eski yıllar ödemeleri göz önünde tutularak bu maddeye geçen yılın aynı olarak 55 000 lira 

teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 435 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı : 
Bu maddenin 1957 yılı katî masrafının 109 292 liraya baliğ olmuş bulunması ve işletmelere 

yapılan tâyinler dolayısiyle çocuk adedinin daha da çoğalacağı mülâhazasiyle geçen yıldan 15 000 
lira fazlasiyle 125 000 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 51) 
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Madde 21 — Umum müdürlük memurları doğum yardımı : 
Geçen yılda olduğu gibi 25 doğum tahmini suretiyle geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif 

edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı ,-
Geçen yılın aynı olarak 42 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı : 
Muhtelif seneler doğum durumu nazara alınarak bu maddeye geqen yıldan 2 000 lira fazla

siyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 31 — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı : 
Memur ve eşlerinin ölüm vakaları vasatisi hesabiyle geçen senenin aynı olarak 3 000 lira teklif 

edilmiştir. 

Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Aynı mülâhaza ile geçen yılın aynı olarak .12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 33 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılda olduğu gibi bu ihtiyaç 3 000 lira ile karşılanacaktır. 

Madde 40 — Yakacak zammı : 
Yakacak zammına tâbi idare memuriyetlerinde yeni memurluklar ihdas edilmiş olması ve 

bâzı malıallerin 1 500 ve daha yukarı rakımlı olduğunun meydana çıkması dolayısiyle bu mad
deye geçen yıldan 3 000 lira fazlasiyle 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ııci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 

Bir memurun imtihana girmek ihtimali düşüncesiyle geçen, yılın aynı olarak 1 500 lira teklif 
edilmiştir. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : 

Madde 11 — % 5 Emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Memur ve hizmetlilerin emekliye tâbi ücretleri yekûnu 16 674 600 liranın % 5,5 nispeti üzerin

den geçen yıldan 31 845 lira fazlasiyle 917 100 lira konulmuştur. 

Madde 12 •— % 1 Ek karşılığı : 
Memur ve hizmetlilerin emekli aidatına tâbi olan kısmının yekûnu 16 674 600 liranın % 1 i 

olarak geçen yıldan 7 717 lira fazlasiyle 166 745 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 —• Emekli ikramiyeleri karşılığı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 400 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 14 — Sandık yönetim masrafları karşılığı : 
Emekli Sandığınca talebedilen miktarı 1.23 500 liradır. 

Madde 15 — Diğer ödemeler : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 100 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı : 
Geçen seneki miktarın aynı olarak 2 100 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
İnhisarlar memur ve hizmetlilerine ait Nizamnamenin 107 nci maddesi mucibince verilmekte 

( 9 , Sayısı : 51 ) 
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olan kasa tazminatı için bu yıl geçen seneden 70 000 lira fazlasiyle 720 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu fazlalık, yeniden ihdas edilen memuriyetlerle maaş artışlarından ileri gelmiştir. 

Fasıl 229 — Memur, hizmetli, emekli, dul ve yetim aylıklarında yapılacak değişikliklerin gerek
tirdiği her türlü masraflar karşılığı : 

Yeni ihdas edilen bu tertibe 9 690 800 lira konulmuştur. 

Fasıl 301. — Merkez büro masrafları : 

Madde 20. — Döşeme : 
Umum Müdürlüğümüzün 3 binaya taşınmış olması dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 2 500 li

ra fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30. — Demirbaş : 
Merkezdeki yazı ve hesap makinalariyle demirbaş eşyadan bir kısmının eskimiş ve köhneleşmiş ol

ması ve diğer taraftan fiyatların da yükselmiş bulunmasına binaen bu maddeye geçen yıla nazaran 
10 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur* 

Madde 40. — öteberi masrafları : ')_ ' 
Gazete ilân ücretlerinin artmış bulunması ve pasif korunma ve temizlik işlerinde kullanılan 

malzeme bedellerinin yükselmiş olması hasebiyle bu maddeye geçen yıla nazaran 15 000 lira faz
lasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50. — Aydınlanma : 
Umum Müdürlüğün üç binaya nakli dolayısiyle sarfiyatın artmış olması sebebiyle bu maddeye 

5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 

Madde 60. — Isıtma : 
Geçen yılda olduğu gibi bu maddeye 20 000 lira konulmuştur. 

Madde 70. — Umum Müdürlük teşkilâtının nakil masrafı : v 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 302. — Vilâyetler büro masrafları : 

Madde 20. — Döşeme : 
Geçen yıl bu maddeye konulmuş olan 10 000 lira bu yıl yeni açılmakta olan idarehanelerimi

zin perde, muşamba ve emsali döşeme ihtiyaçlarını karşılıyamadığı gibi fiyatların devamlı olarak 
yükselişi dolayısiyle bu maddeye 15 000 lira ilâve suretiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30. — Demirbaş : • 
İdarelerimizde bulunan demirbaş eşyanın çoğu eskimiş ve yıpranmış bâzı yerlerde yazı ve hesap 

makinaları tamir kabul etmez hale geldiğinden bundan maada yeni ihdas edilen idarelerin de ihti
yaçlarını karşılamak mülâhazasiyle geçen yıla nazaran 45 000 lira fazlasiyle 90 000 lira konul
muştur. 

Madde 40. — öteberi masrafları : 
İlân ücretlerindeki ve pasif korunma ve temizlik işlerinde kullanılan malzeme fiyatlarındaki ar

tış sebebiyle 700 e yakın idarelerimizin ihtiyaçları 1958 tahsisatının kâfi gelmiyeeeği anlaşıldığın
dan 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50. — Aydınlatma : 
Geçen yıl bu tertibe konulmuş olan 32 500 lira cereyan bedellerini karşılamaya kifayet etme

diği gibi bâzı idarehanelerin elektrik tesislerinin tamiri ile bu kabîl masrafları karşılamak üzere 
bu maddeye geçen yıla nazaran 17 500 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı r 51) 



Madde 60. <— Isıtma : 
Bu yıl Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince kömür satış fiyatlarının ortalama bir hesapla % 50 

nispetinde zam yapılmış odun fiyatları da buna muvazi olarak yükselmiş olmasından bu sebeple 
içinde bulunduğumuz malî yılın henüz 7 nci ayı dolmadığı halde mevzu 145 000 liralık tahsisatın 
kifayet etmiyeceği mülhakat idarelerinin vâki ek tahsisat taleplerinden anlaşılmış olmakla bu mad
deye sene içinde 60 000 lira münakale teklifine zaruret hâsıl olmasından bu mülâhaza ile geçen 
yıla nazaran 80 000 lira fazlasiyle 225 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 

Madde 11. — Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Umum Müdürlüğün üç binaya taşınmış olması dolayısiyle iki postaneden ayrı ayrı posta muame

lesi yapılmak zarureti karşısında masrafların artmış olması dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 
10 000 lira fazlasiyle 45 000 lira: teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraflar ücretleri : 
Geçen yılın aynı olarak 285 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Merkez telefon ve başka muhabero ücret ve masrafları : 
Umum Müdürlüğümüzün üç binaya nakli dolayısiyle evvelce tek telefon santrali ile idare edil

mekte iken bu kere iki santral tesis edilmiş bulunması ve para vaziyetleri ve mubayaaların kont
rolü için mülhakat idareleriyle muhaberenin artması neticesi bu tertibe geçen yıl konulmuş olan 
80 000 liranın kâfi gelmiyeceği mülâhazasiyle 10 000 lira fazlasiyle 90 000 İra teklif edilmişjtir. 

Madde 22. — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları : 
700 ü aşan mülhakat idarelerimizden çoğunun telefonları jandarma tesislerine bağlı olup pey

derpey bu tesislerle irtibatı kesilerek şehir hatlarına bağlanmakta ve bu itibarla da ayrıca tesis ve 
mükâleme ücreti ödenmesi zarureti hâsıl olduğun Jan bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira fazlasiyle 
90 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli : 

Madde 11. — Merkez : 
Yapılan kira mukavelelerine göre kira bedellerini karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak 

300 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Vilâyetler: 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 306 — Giyecekler : 
Umum Müdürlüğümüz teşkilâtında çalışmakta olup giyim eşyası almaya müstahak personelin deri 

caket ve muşambalar hariç tamamiyle Sümerbank fabrikalarımdan satmalınmakta ve bu yıl ise 
Sümerbank mamullerine ortalama bir hesapla % 50 nispetinde bir zam yapılmış olması ve Beĵ koz 
Deri ve Kundura Müessesesince yapılmış olan zamlar münasebetiyle geçen yıl mevzu ' 250 000 
liralık tahsisatın kâfi gelmiyeceği düşünülerek bu fasla 130 000 lira fazlasiyle 380 000 lira teklifinde 
bulunulmuştur. 

Fasıl 307 — Harcırahlar : 

Madde 10. — Daimî memuriyet harcırahı : 
Vesaiti nakliye ücretlerinin % 100 nispetinde artmış bulunması ve daimî vazife harcırahlarının 

% 60 şmdan fazlasını nakil vasıtaları teşkil etmiş olması nazara alınarak bu maddeye geçen yıla 
nazaran 75 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 51) 



Madde 20 — Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Vesaiti nakliye ücretlerinin % 100 nispetinde artmış bulunması ve muvakkat vazife harcırahla

rının en az % 50 sini nakil vasıtası ücretlerinin teşkil etmesi ve tahrir ve tahmin muamelâtı ile va
zifelendirilen idaremiz memurlarına verilecek olan hayvan günlük ücretlerinin rayice göre ödenmesi 
zarureti muvacehesinde bu maddeye geçen yıla nazaran 270 000 lira fazlasiyle 800 000 lira teklifte 
bulunulmuştur. 

Madde 30 — Müfettişler harcırahı : 
Umumiyetle nakil vasıtalarına yapılmış olan % 100 zam dolayısiyle geçen sene bu maddeye ko

nulmuş olan tahsisatın kifayet etmiyeeeği mülâhazasiyle bu yıl 40 000 lira fazlasiyle 300 000 lira 
teklifte bulunulmuştur. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı : 
Yurt dışı uçak biletlerine % 100 nispetinde bir zam yapılmış olması ve her derecedeki memurun 

Harcırah Kanununa göre yapacakları seyahatlerde uçakla gitmeleri ve dolar kurunun üç misli artması 
dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 50 000 lira fazlasiyle 85 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve mas
rafları : 

Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 2 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 92. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 229 500 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 

Madde 11 — Merkez : 
Sıhhat müesseseleri yatak ücretlerini yeniden artırmış olmaları ve hastalarımızın ekserisi sana

toryum tedavisine ihtiyacı olanlardan teşekkül etmesi ve resmî hastanelerde yer bulunmasına ekse
riya imkân kalmamış olması yüzünden resmî hastanelere nazaran çok pahalı olan hususi hastanelere 
yatırılmak mecburiyeti karşısında bu maddeye geçen yıla nazaran 70 000 lira fazlasiyle 140 000 lira 
teklifte bulunulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Mülhakattaki memurlarımızın ekserisinin bulunduğu mahallerdeki sıhhat müesseselerince tedavi

lerine hemen hemen imkân bulunmadığı cihetle İstanbul'da sıhhat müesseselerine sevk edilmekte ol
duklarından bu münasebetle harcırah yekûnunun da evvelki senelere göre nispet kabul etmez dere
cede artmış bulunması ve vesaiti nakliye ücretlerine yapılan son zamlar da tedavi masraflarını ona 
göre çoğaltmış olması, kezalik ithal mallarının son kararlar muvacehesinde üç misli artacağı göz önü
ne alınarak bu maddeye geçen yıla nazaran 120 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : l 
11 nci ve 12 nci maddelerde izah edilen hususata binaen bu maddeye geçen yıla nazaran 75 000 

lira fazlasiyle 125 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları : 
Fiyatların yükselmesi dolayısiyle mevzu 10 000 liralık tahsisat kâfi gelmiyeceği mülâhazasiyle 

bu maddeye 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 

Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Geri verilecek paralar : 
. Gteçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

( S . Sayısı : 51) 



— 10 — 
Madde 40 — Mahkeme harçları : 
Geçen yılda olduğu gibi 54 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 50 — Bina ve Arazi vergileri : 
Lojmanlara ait vergilerin idaremiz tarafından ödenmesi münasebetiyle bu maddeye ^eqen yıldan 

2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 60 — Kaçağın, meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler : 

1918 sayılı Kanun hükümlerinde yapılan tadilât dolayısiyle peşin ikramiye nispetlerinin % 25 
ten % 50 ye çıkarılmış olmasından dolayı geçen yıl konulmuş olan 13 500 liralık tahsisat kâfi gel-
miyeceği mütalâa edilerek 13 500 lira fazlasiyle 27 000 lira teklifinde bulunulmuştur. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak 17 500 lira konulmuştur. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 80 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masraf lan : 

Madde 11 — İşçi ücretleri ve diğer ödemeler : 
işçi ücretlerinin % 33 nispetinde terefüü, kanuni zamlar, çocuk zamları gibi tediyeler nazara 

alınarak bu maddeye 35 000 lira fazlasiyle 265 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 12 — Yönetim masrafları : 
Eşya fiyatlarındaki umumi yükseliş dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 19 500 lira fazlasiyle 

37 500 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 13 — Teknik masraflar .-
Eşya fiyatlarındaki umumi yükselme ve Enstitümüzce teklif edilen iki kitabın tab'ı masrafı do

layısiyle bu maddeye geçen yıla nazaran 33 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları : 
Millî tütün komitesinin tertiplediği vekâletlerarası toplantılarda tütün müstahsilini teşvik yo

lundaki müsabakaların daha geniş mikyasta yaptırılması kararlaştırılmış olduğundan bu maddeye 
geçen yıldan 4 000 lira fazlasiyle 5 000 lira konulmuştur. 

Madde 15 — Bağ yardımı : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

Madde 16 — Mücadele masrafları : 
Mücadele masraflarında daha verimli ve şümullü tertipler alafoilmefe ve fou meyanda lüzumlu ih

tiyacı temin edebilmek imaksadiyle ıbu maddeye geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 25 000 lira 
teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları : 

Madde 11 — Tütün «'kimi yazma masrafları : 
1958 yılı mahsulü «İkici tütünlerinin tahrir, tahmin ve ıbuna toenzer işler için tefrik edilen bilir

kişilerin yevmiyelerinin üç misli ziyadeleştirilmesi ve işçilere verilen ıgündeliklere yapılan zam ve 
sigorta primleri farkları kargılığı olarak Ibu maddeye geçen yıldan 90 000 lira fazlasiyle 200 000 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Kaçaikla mücadele masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

> S, Sayısı • 51 ) 



— 11 _ • 
Fasıl 446 — 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Mevcut 150 motorlu vasıta için 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 447 — 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince Sivil Müdafaa fonu karşılığı : 
Masraf (bütçesinin % nispetinde bu fasla 115 323 lira konulmuştur. 

Fasıl 448 — Muhafazasına lüzum fkalmıyan evrak veNvesaikin im'ha edilmesi hakkındaki 6696 
sayılı Kanun gereğince teş/kil edilecek îkomisyon azalarına verilecek ücretler ve (kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı : 

Bu tertip için 75 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları : 

Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilecetklerin 'harcıralh-
lariyle başka her çeşit masrafları : 

Görgü ve meslefkî bilgilerini artırmak üzere yabancı memleketlere gitmek için izin talebedenler-
den senede sökiz kişinin istifade edebilmesini sağlamak üzere altı ay müddetle dövizli olarak (gön
derilmeleri kararlaştırılmış olduğu cihetle bu maddeye 30 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak: ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 
ve masrafları : 

Bu maddeye ge^eıı yılın aynı olara'k 5 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebet'l'erin gerektirdiği masraflar : 

Ma'dde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı : 
3752 sayılı Kanuna müstenit 10 . IV . 1940 tarihli 2/13244 sayılı Vekiller Heyeti Karariyle Hükü

metimizin âzası bulunduğu Şarapçılıîk Ofisinin ve Milletlerarası Türlüye Sanayi Odası (katılma pa
yının ve Koresta beynelmilel tütünle ilgili araştırma merkezinin aidatlarına İkarşılik olarak bu 
maddeye geçen yıla nazaran 15 500 lira fazlasiyle, 36 500 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 24 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları : 
Mubayaa edilecek spor malzemesi bedellerinin artması dolayısiyle bn maddeye geçen yıldan 

2 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları . 

Madde 10 — Kurs umumi masrafları : 
Malzeme masraflarında vâki olan tereffu dolayısiyle bu maddeye 1 500 lira fazlasiyle 2 500 

lira konulmuştur. 

Madde 20 — öğrenci bursları : 
1959 para yılında mevcut ve yeniden alınacak öğrenci sayısı 20 dir. Bunlardan 12 si ziraat dev

resi öğrencilerinin yıllık bursları 21 600 lira ve 8 Harmancılık öğrencisinin 14 400 ilâç ve tedavi 
masraflarına karşılık da 4 000 lira konulmuş olmasından bu madde geçen yıla nazaran 7 400 lira 
fazlasiyle 40 000 lira olarak teklif de bulunulmuştur. 

Madde 30 — İnhisarlar memurları meslek kursu ve umumi masrafları : 
Vesaiti nakliye ücretlerine yapılan en son zamlar dolayısiyle bir sene zarfında kursa gelecek 

50 memurun geliş - gidiş yol masraflarının artması dolayısiyle bu maddeye geçen yıla nazaran 
2 500 lira fazlasiyle 67 500 lira teklif de bulunulmuştur. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçlan : 
Bu fasıla geçen yılın aynı olarak 35 000 lira teklifte bulunulmuştur : . M 
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Fasıl 502 — Eski yıllar borçlan : 

Madde .10 — 1954 - 1957 yılları borçları : 
Bu maddeye gecen yıl tahsisatı olan 23 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — 1928 - 1953 yılları borçları : 
Geçen yıl tahsisatından 7 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım: 
îş yerlerimiz işçilerinin kurmuş bulundukları sendikalarla bu sendikaların bağlı bulundukları 

Türkiye Müskirat, Tütün ve Yardımcı îşler Sendikaları Federasyonuna ve bu malî yıl içerisinde iş 
yerlerimizde kurulacak yeni sendikalara yardım yapılmak üzere bu maddeye 25 000 lira fazla
siyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım: 
Geçen yıldan 10 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödeme
ler : 

Bu fasla geçen yıl tahsisatından 325 000 lira noksaniyle 25 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

(A - 2) 

Fasıl 701 — Yapı onarımı : 

Madde 11 — Merkez : 
Enstitüler Müdürlüğü binasında yapılacak tamir karşılığı olmak üzere geçen yıldan 25 000 lira 

noksaniyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Büyükada İdare Memurluğu iskelesinin tamiri ve diğer mülhakat idarelerindeki tamirler için 

geçen yılın aynı olarak 350 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Ankara Bira, Diyarbakır İçki, Malatya Tütün, Bitlis Tütün fabrikalariyle Gazianteb Şaraphanesi

nin çatı tamirleri ve diğer fabrikaların müteferrik onarımları için 550 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran fazla teklif edilen 200 000 lira demir ve çimento fiyatlarındaki artışlardan 
mütevellittir. 

Fasıl 735 — Bina satmalma, yaptırma : 

Madde 11 — Umum müdürlük binası inşaatı : 
Umum müdürlük binası inşaatı için demir ve çimento fiyatlarındaki vâki artış göz önünde 

tutularak bu maddeye geçen yıldan 500 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira teklif de bulunulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Bergama, Çarşamba, Kırşehir, İskenderun, Kalecik ve Sivrihisar İdare binalariyle İsparta, Sam

sun, Kars ve Bitlis başmüdürlüklerinin kalorifer tesisatı işlerinin 1958 yılında ikmal edilemiyeceği 
anlaşıldığından ve 1959 yılında inşası derpiş edilen Erzincan Başmüdürlüğü ambarı ile malzeme 
fiyatlarındaki artışlar dolayısiyle bu maddeye 1 050 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira konulmuş
tur. 
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Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Geçen yıla nazaran 4 669 083 lira fazlasiyle bu maddeye konulmuş olan 11 125 000 lira ile 

de aşağıdaki yazılı işlerin yapılması derpiş edilmiştir. 

Lira 

a) İstanbul Bira Fabrikasmdaki muhtelif inşaat için, 
b) îyidere Çay Fabrikası için, 
e) Çanakkale Şarap Fabrikası için, 
d) Diyarbakır Fabrikasmdaki işler için, 
e) Gazianteb Fabrikasmdaki işler için, 
f) Diğer muhtelif içki fabrikalarındaki yapılacak tevsi ve ilâveler için, 
g) Muhtelif sigara fabrikalarında yeniden yapılacak kreş çocuk yuvası ve tevsi işleri 

İ&1' l : !.,: i . - . , . . . • 
h) Çay atelyelerinin inşası için, 
i) Tuzlalardaki idare binaları ve ambarları inşaatı için 
j) Kibrit Fabrikası için 

Fasıl 736. — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları : 

Henüz ikmal edilmemiş olan îzmit, Paşalimanı, Maltepe ile Sinob Bakım ve işleme evleri inşa
atının temini için çimento ve demir fiyatlarındaki artışlar dolayısiyle bu tertibe geçen yıldan 
1 000 000 lira fazlasiyle 5 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 741. — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imâl ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları : 

Madde 10. — Fabrika, imâl ve doldurma evleri : 
İnşaatı devam etmekte olan Maltepe Sigara Fabrikası ile aynı fabrikanın teçhizat ve diğer müş

temilât ve makinalarmm, bira fabrikasına lüzumlu makina bedellerini karşılamak üzere bu terti
be geçen yıldan 13 700 000 lira fazlasiyle 18 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20. — A. M. F. Firması bonoları : 
Bonoların son taksitinin ödenmesi için bu maddeye kur farkları da hesabedilerek geçen yıla na

zaran 76 266 lira fazlasiyle 1 800 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 751. — Satmalmacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları : 
Kur farkları da nazarı itibara alınarak bu tertibe 30 000 000 lira konmuştur. 
a) 15 000 000 lirası kurulmakta olan çay fabrikalarının ve atelyelerinin makinalarma, 

bira, şarap ve içki fabrikalarının makina ve teçhizatına, 
tütün fabrikalarına lüzumlu kıyım makinası ve torna tezgâhlarına, 
yeni inşa edilen bakım ve işleme atelyeleri muhavvile merkezleri masraf-
lariyle sevk bandaları aspiratör, tavlama, pres gibi tesisatına, 

e) 500 000 » tuzlalar için satmalmacak elektrojen grupları ve dizel lokomotiflerine ve 
muhtelif perforatris bedellerine ait bulunmaktadır. 

b) 
e) 
d) 

12 000 000 
1 500 000 
1 000 000 

30 000 000 > 
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Fasıl 752. — Satmalmacak taşıtlar ve bunların komple motorları : *x 

Kara nakil vasıtalarının ekserisinin 1946 model olmaları ve çoğunun tamir kabul etmez hale 
gelmelerinden bunların yerine yenilerinin alınması ve bilûmum işletmelerle tuzlalar ve Başmüdür
lükler için mubayaası gereken at, merkep, araba, bisiklet ve motosiklet mubayaası için bu fasla 
geçen yıla nazaran 700 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira konmuştur. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yayptırılacak yeni tesisler ve bunların geniş
letme ve sınırlandırma masrafları : 

Bu fasla geçen yıldan 100 000 lira noksaniyle 700 000 lira teklif edilmiştir. 

Tütün 

1958 yılı beş aylık tütün satışı 12 601 249 kilo olup 1957 yılının aynı devresi zarfındaki 11 488 961 
kilo satışa nazaran % 9,68 nispetinde fazladır. 1957 yılı satış miktarı 29 125 255 kilo olup satış 
artış nispetinin buna tatbiki halinde 1958 yılı satış miktarının 31 944 000 kilo olacağı ve 1959 yılı satışının 
aynı tempodaki artışı muhafaza ettiği takdirde, 35 036 000 kiloyu bulacağı hesabolunmuştur. 
Ancak yeni fiyatlar nazara alınarak satış tahmini 30 000 000 kilo olarak kabul olunmuş ve satış 
nev'ilerine göre vasati satış fiyatı 2 055,30 kuruş olduğundan satış tutarının 616 591 250 lirayı 
bulacağı hesabedilmiştir. 

1958 yılı bütçe tahminlerinde 644,20 kuruş kabul olunan tütün fabrika maliyeti asli madde 
malzeme ve işçilik ve umumi masraflardaki artış nazara alınarak 932,54 kuruş olarak tesbit olun
muştur. 

1958 1959 

Asli madde 
Malzeme 
işçilik 
Umumi masraflar 

Yekûn 

484,35 
83,21 
34,43 
42,21 

644,20 

503,19 
275,32 
97,18 
56,85 

932,54 

Beyiye, nakliye sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1958 yılı bütçe 
tahminlerinde kilo başına 146,26 kuruş hesabedilmişken 1959 yılı için beyiye ve nakliye ücretle
rindeki artış gözönünde tutularak 206,71 kuruş olarak kabul olunmuştur. 

1958 1959 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

110,26 
9,70 
7,70 
7 -
2,90 
8,70 

146,26 

159,71 
10,— 
1 8 -
1 0 , -

3,-~ 
6 , -

206,71 

Yukardaki izahata nazaran 1958 ve 1959 yılları tütün satışının maliyet, masraf ve kâr tah
minleri aşağıda gösterilmiştir. 

(S. Sayısı; 51) 
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Yılı 

1958 
1959 

Kilo Bedeli Maliyeti Satış masraf lan Satış kârları 

30 500 000 
30 000 000 

428 099 138 
616 591 250 

196 482 460 
279 762 990 

44 609 900 
62 011 750 

187 006 778 
274 816 510 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere miktarı itibariyle 500 000 kiloluk bir noksanlık görülmesine 
rağmen maliyet bedelinin bir kiloda 288,34 kuruş ve satış masrafının 60,45 kuruş yükselmesine 
mukabil satış bedellerinin buna mütenazır olarak artması hasebiyle satış kârının 1958 yılma1 naza
ran 87 809 732 lira fazlasiyle 274 816 510 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Tuz 

1958 yılı bütçemizde tuz satış tahmini 325 000 ton olarak gösterilmiştir. Satış seyrine göre bu
nun; 343 000 tonu bulacağı ve % 8,16 miktarındaki artış nispetine göre de 1959 yılı tuz satışının 
370 000 ton olacağı hesabedilmekte ise de aylık tuz satışları diğer maddelerde olduğu üzere müs
takar bir seyir takibetmediğinden ihtiyaten 1959 yılı için de 325 000 ton kabul olunmuştur. 

Bu satıştan elde edileceği hesaplanan bedel tutarı 13 609 900 liradır. Beher tonu için 18,58 ku
ruş maliyet ve 13,18 kuruş satış masrafı hesabedilerek 3 287 960 lira satış kârı elde edileceği tah
min olunmuştur. 

1958 yılma nazaran kâr miktarında görülen 2 186 140 lira eksiklik aşağıda gösterildiği üzere 
1959 yılı maliyet ve satış masraflarının artmasından ileri gelmiştir. 

Maliyet 
Satış masrafı 

1958 

13,17 
9,80 

1959 

18,58 
13,18 

Yekûn 22,97 31,76 

Çay 

1958 yılı beş aylık çay satışı 2 754 418 kilo olup 1958 senesi sonuna kadar 7 000 000 kilo ci
varında bir satış yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak, 1959 yılı için yeni fiyatlarla da bu seviyede 
bir istihlâk temin edileceği düşünülerek satış tahlilini 7 000 000 kilo olarak kabul olunmuştur. 

7 000 000 kilo çayın satış bedeli 280 000 000 liradır. Aşağıda gösterildiği üzere 1959 yılında 
asli madde, malzeme ve işçilik umumi masraflardaki artışa mukabil satış bedellerinin buna mü
tenazır olarak artmış olması hasebiyle satış kârın m 1958 yılma nazaran 19 103 000 lira fazlasiyle 
86 849 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Asli madde 
Malzeme 
îşçilik 
Umumi masraf 

Yekûn 

Maliyet 
1958 

1 107,40 
4 4 -
26,40 
12,10 

1 189,90 

1959 

2 317,50 
80,00 
52,80 
15 — 

2 465,30 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

Satış 
1958 

145 — 
3 , -

1 4 -
9 , -
7 , -
3 -

181 — 

masrafı 
1959 

240 — 
3 , -

2 0 , -
1 2 , -

9 -
1 0 , -

294,— 

( S . Sayısı : 51) 
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Bira 

1957 yılı bira satışı 29 569 780 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 31 710 000 litreyi 
ve 1959 satışının 34 004 000 litreyi bulacağı tahmin olunmakta ise de fabrikalarımızın kapasitesi 
ve yeni fiyatlar göz önünde bulundurularak 1959 yılı satışı 27 000 000 litre olarak gösterilmiştir. 
Aşağıda izah olunduğu üzere maliyet fiyatlariyle satış masraflarmdaki artışlara mukabil satış be
delinin artması sebebiyle satış kârının 1958 yılma nazaran 8 677 460 lira fazlasiyle 15 749 000 lira 
olacağı tahmin olunmuştur. 

Asli madde 
Malzeme 
îşçilik 
Su istim 
Umumi masraf 

Mali 
1958 

28,23 
. 3,50 

2,14 
1,83 
6,10 

yet 
1959 

38,17 
9,88 
7,36 
1,59 
7,67 

Iskonto 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 41,80 64,67 

Satış ] 
1958 

— 
6 

11 
0,75 

ı -
2 ~ 

masrafı 
1959 

14,52 
3,63 

1 2 , -
2,— 
ı -
2 , -

Yekûn 20,75 35,15 

İspirtolar 

1957 yılı ispirto satışı 11 929 249 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 14 milyon lit
reyi bulacağı tahmin olunmaktadır. Yeni satış fiyatları nazara alınarak 1959 yılı satışı 12 000 000 
litre olarak kabul olunmuştur. Aşağıda kaydolun duğu üzere 1959 yılı maliyet ve satış masraf larm
daki artışlar sebebiyle masraf miktarı yükselmiş ve buna mukabil satış bedeli artırılmış olduğun-
dan satış kârının 1958 yılma nazaran 7 346 387 lira fazlasiyle 11 856 000 lira olacağı tahmin olun
muştur. 

Asli madde 
Malzeme 
işçilik 
Su 
Umumi masraf 

1958 

54,15 
3,38 
1,84 
2,10 
5,62 

1959 

66,37 
6,69 
3,80 
2,51 
5,44 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 67,09 84,81 
Yekûn 

Satış masrafı 
1958 

0,80 
1,80 
5,30 
2,90 
3,80 
0,63 

15,23 

1959 

1,06 
2,89 

10,06 
7,04 

ı — 
3,02 

25,07 

Rakılar 

1957 yılı rakı satışı 13 852 095 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 14 milyon litreye 
yaklaşacağı anlaşılmakta ise de yeni fiyatlarla 1959 yılı satışının 13 050 000 litreyi bulacağı tah
min olunmuştur. Aşağıda kaydolunduğu üzere 1959 yılı maliyet ve satış masraflarmdaki artış
lar sebebiyle masraf miktarı yükselmiş ve buna mukabil satış bedelleri artırılmış bulunduğundan 
satış kârının 1958 yılma nazaran 35 320 104 lira fazlasiyle 138 628 750 lira olacağı tahmin olun
muştur. 

( S. Sayısı : 51) 
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Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Maliyet 
1958 

166,48 
65,39 
8,33 
0,64 

2 3 , -

1959 

215,22 
162,13 
20,29 
0,80 

26,93 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Umumi .masraf 

Yekûn 263,84 425,37 
Yekûn 

Satış masrafı 
1958 

25,26 
37,90 
1 3 -
11,30 
2 , -

10,70 

100,16 

1959 

40,26 
85,82 
2 8 , -
2 1 -

3 , -
11,94 

190,02 

Şaraplar 

1957 yılı idare şarabı satışı 5 077 544 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 5 151 000 
litreyi ve 1959 yılı satışının 5 227 000 litreyi bulacağı hesabedilmiş olmakla beraber 1959 yılı için 
5 000 000 litre satış kabul edilmiştir. Bu miktarın satış bedeli 6 200 000 liradır. Maliyet bedeli aşa
ğıda kaydolunduğu üzere 1958 yılma nazaran 39,20 kuruş fazladır. Ve satış kârı 845 300 lira tah
min olunmuştur. 

Aslı 
Malzeme 
İşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Yekûn * 

Diğer içkiler 

Maliyet 
1958 

42,17 
0,62 
1,24 

17 
3,69 

47,89 

1959 

67,88 
4,51 
5,84 
0,43 
8,43 

87,09 

A) Kanyak : 
1957 yılı kanyak satışı 345 519 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 400 000 litreyi ve 

1959 yılı satışının 490 000 litreyi bulacağı hesabedilmiş ve 1959 yılı için 275 000 litre satış tahmin 
olunmuştur. Bu miktarın satış bedeli 5 151 650 liradır. Bundan 3 075 655 lira satış kârı tahmin 
olunmuştur. 

B) Vermut: 
1957 yılı Vermut satışı 347 686 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 555 000 litreyi ve 

1959 yılı satışının 744 000 litreyi bulacağı lıehab edilmişse de imal kapasitesi göz önünde tutularak 
300 000 litre satış kabul olunmuştur. Bu miktarın satış bedeli 1 962 000 liradır. Ve bundan 498 840 
lira kâr tahmin olunmuştur. 

C) Kınakına : 
1957 yılı Kınakına satışı 3 040 litredir. 1958 yılında satışın 6 000 litreyi ve 1959 yılında ise 

10 000 litreyi bulacağı hesabedilmşse de imal kapasitesi nazara alınarak 3 000 litre satış tahmin olun
muştur. Bu miktarın satış bedeli 22 200 liradır. Ve bundan 2 765 lira kâr tahmin olunmuştur. 

(S. Sayısı : 51) 
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D) Likörler : 
1957 yılı Likör satışı 543 917 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 610 000 litre ve 

1959 yılı satışının 690 000 litre olacağı hesabedilmisse de fabrika kapasitesi nazara alınarak 1959 
yılı satışı 500 000 litre tahmin edilmiştir. Bu miktarın satış bedeli 5 815 000 liradır, Ve bnndaıı 
1 984 360 lira kâr talimin olunmuştur. 

E) Malt : 
1957 yılı Malt satışı 128 568 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 120 000 litreye ve 

1959 yılı satışının 115 000 litreye düşeceği hesab edilmiştir. Ve vasati hesapla 1959 yılında 100 000 
litre satış tahmin olunmuştur. Bunun satış bedeli 285 000 liradır. Bundan 13 570 lira kâr tahmin 
olunmuştur. 

F) Votka : 
1957 yılı votka satışı 1 520 117 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 1 700 000 litreye 

baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Yeni fiyatlarla 1959 yılı satışının 1 672 000 litreye vâsıl olacağı 
tahmin olunmuştur. Bu miktarın satış bedeli 27 414 560 liradır. Bundan 18 809 250 lira satış kârı 
temini tahmin edilmiştir. 

G) Cin : 
1957 yılı cin satışı 50 422 litredir. Satış seyrine göre 1958 yılı satışının 55 000 litre ve 1959 yılı, 

satışının 56 000 litre olacağı hesaplanmış ve 1959 yılı satışı 50 000 litre olarak kabul olunmuştur. 
Bunun satış bedeli 725 000 liradır. Ve bundan 430 360 lira satış kârı tahmin edilmiştir, 

Barut 
1959 yılında ambarlarımızda mevcut emvalin satışına devam olunacaktır. 1959 yılı muhammen 

satış bedeli 3 345 000 liradır. Bu bedelin % 62 si maliyet ve % 11 i satış masrafı olarak hesab-
edilmiş ve bundan 903 150 lira kâr temin olunacağı tahmin olunmuştur. 

Kibrit 
1957 yılı kibrit satışı 79 428 sandıktır. Beş aylık satış seyrine nazaran bunun 1958 yılında 

57 130 sandığa ve 1959 yılında 41 090 sandığa düşeceği hesaplanmıştır. 
Piyasaya yerli kibritlerin çıkarılmış olması ve idaremizce bayilere terk edilen beyiye miktarı

nın azlığı dolayısiyle satışta azalma hâsıl olduğundan 1958 yılında beyiye miktarı artırılmıştır. Bu 
itibarla satışların yükseleceği göz önünde tutularak 1959 yılı satışı 70 000 sandık olarak gösteril
miştir. 

Bu miktarın satış bedeli 35 000 000 liradır. Aşağıda kaydedilmiş olduğu üzere 1959 yılı mali
yet ve satış masraflarmdaki artışlara mukabil satış bedeli de artırılmış olduğundan satış kârı
nın 1959 yılma nazaran 1 133 540 lira fazlasiyle 8 705 300 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Maliyet Satış masrafı 
1958 1959 1958 1959 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Yekûn 

60,05 
0,98 

17,56 
2,02 

21,06 

101,67 

99,10 
2 , -

27,64 
2,15 

24,75 

155,64 

Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliyesi 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

25,34 
4,65 
2,20 
0,75 
0,25 

33,19 

50,00 
15,00 
3,50 
1,— 
0,50 

70,00 

Yııkardaki hesaplara göre umumi satış kârı 566 086 070 liradır. Bu rakam memleket harici satış-
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farda elde edileceği tahmin edilen 650 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair varidat 
olarak 16 000 000 lira eklendikten ve döner sermaye masıaflârı olarak 16 000 000 lira tenzil 
edildikten sonra bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci fasla olan satış kârları 566 736 070 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 155 554 962 lira fazladır. Bu suretle elde 
edilen 566 736 070 liraya bütçe varidatı olarak 5 050 000 lira vo satışlardan elde edilen 342 315 980 
lira Millî Müdafaa Vergisi ilâvesiyle bütçe kanunu lâyihasının 2 nci maddesinde gösterildiği üzere 
(B) cetveli yekûnu 914 102 050 lira olmuştur ki, bu miktar gecen yıl tahminlerinden 248 847 518 
lira fazladır. 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 
" 914 102 Ö50 lira tahmin edilen varidattan bütçe kanunu lâyihasının birinci maddesinde sözü 
geçen (A - 1 ve A - 2) cetvellerinde gösterilmiş olan ceman 115 421 845 lira tenzil edilerek ve 
4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satışı kârından % 4,5 nispetinde 7 871 843 
Tayyare Resmi ve 5237 sayılı Kanun gereğince inhisarlar safi hasılatından % 5 nispetinde 19 704 88£ 
lira belediyeler hissesi ile 5422 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, barut ve kibrit kârların ir: 
*/c 35 i Kurumlar Vergisi 9 170 963 lira ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen seneye nazaran 
182 363 567 lira fazlasiyle 761 932 517 lira olarak tesbit olunmuştur. 

İdarenin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler : 

Hazine hissesi 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 
Bira istihsal vergisi 
Kibrit » » 
Kurumlar Vergisi 

Yakım 

1958 

579 568 950 
5 878 743 

14 789 61.2 
10 800 000 

12 600 000 
6 995 816 

630 633 121 

1959 

761 932 517 
7 871 844 

19 704 882 
10 800 0ÛG 
10 500 000 
9 170 963 

819 980 205 

1959 yılı satışlar tahlili 
Vasati 

T. - İnhisar dâhili satışlar : 
•1. Tütün : Satış 

Maliyet, 
Satış mas. 

2. Tuz : Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

3. Çay : Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

4. İspirtolar: Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

5. Rakılar ; Satış 
Maliyet 
Satış mas, 

Ölçü 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

» 

Satış 

30.000.000 

325.000 

7.000.000 

12.000.000 

13.050.000 

fiyat 
Krş. S. 

2.065,30 
932,54 
206,71 

4.188 — 
1.850,— 
1.318,— 
4.000,— 
2.465,30 

294 — 
208,88 
84,81 
25,07 

1.677,68 
425,37 
190,02 

Satış 
masrafları 

279.762.990 
62.011.750 

6.037.040 
4.284.900 

172.571.000 
20.580.000 

10.176.710 
3.008.610 

55.511.400 
24.797.600 

Satış 
bedeli 

616.591.250 

341.774.740 
13.609.900 

10.321.940 
280.000.000 

193.151.000 
25.041.320 

13.185.392 
218.937.750 

80.309.000 

Kâr 

274.gl6.510 

3.287.960 

86.849.000 

11.856.000 

138.628.750 
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Vasati 
fiyat Satış Satış 

ölçü Satış Krş. S. masraflan bedeli Kâr 

6. D. içkiler : Satış » 2.900.000 1.426,74 41.375.410 
Maliyet 425,56 12.341.310 
Satış mas. 158,24 4.589.000 16.930.310 24.445.100 

İnhisarlar dâhili kârlar yekûnu 

I I • İnhisar harici satışlar : 
7. Bira : 

8. Şarap : 

9. Barut 

10. Kibrit : 

Satış kârları : 

Satış » 
Maliyet 
Satış mas. 
İstihsal Ver. 
Satış » 
Maliyet 
İstihsal Ver. 
Satış Lira 
Maliyet 
Satış mas. 
Satış San. 
Maliyet 
Satış mas. 
tstihsal Ver. 

Haricî satış kârları 
Maliyete gi 

Faiz, amort 

Bütçe (B) ( 

27.000.000 

5.000.000 

— 

70.000 

198,15 
64,67 
35,15 
40,— 

124,— 
87,09 
20,— 

100,— 
62,— 
11,— 

50.000,— 
15.564 — 

7.000,— 
15.000,— 

ren bütçe masraflan ve sair gelirler 

isman, sabit kıymetler sigortası ve 

cetvelinde gösterilen satış kârlan : 
Bütçe varidatı 
Millî Müda 

Bütçe varic1 

faa Vergisi 

latı yekûnu : 
Bütçe masraflan 
Tayyare Resmi 
Belediyeler 
Kurumlar "̂  

Hazine Hissesi : 

Hissesi 
/"ergisi 

Hasılat 
Millî Müdafaa Vergij 

Hazine Hissesi 

17.461.000 
9.490.000 

10.000.000 

4.354.700 
1.000.000 

2.073.900 
367.950 

10.894.700 
4.900.000 

10.500.000 

sair masraflar 

7.871.843 
19.704.882 
9.170.963 

419.616.537 
d 342 î.315.980 

761.932.517 

53.500.000 

37.751.000 
6.200.000 

5.354.700 
3.345.000 

2.441.850 
35.000.000 

26.294.700 

650.000 
16.000.000 

5.050.000 
342.315.980 

115.421.845 

36.747.688 

539.883.320 

15.749.000 

845.300 

903.150 

8.705.300 

566.086.070 

16.650.000 

582.736.070 
16.000.000 

566.736,070 

347.365.980 

914.102.050 

152.16.9.533 

761.932.517 
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Rapor 

Bütçe Encümeni Yüksek Beisliğine 

20 . 1 . 1959 

inhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1959 yılı bütçe kanun tasarısını tetkik ettik: 
İdarenin umumi faaliyetleriyle bütçe müfredatı hakkındaki görüşlerimizi Yüksek Riyasetijaiz'ia 

tertiplenen kayıtlara mütenazıran aşağıdaki şekilde arz ve izah eyleriz : 

I - KISIM 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz 

A) Umumi mütalâalar : 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyliyen, hükmi şahsi

yeti haiz, mülhak bütçeli devlet müessesesidir. 

Muhtelif kanunlarla 1) ihdas edilmiş bulunan inhisarların yüklendiği vazifeleri bu idare 
(21 fabrika, 51 tuzla, 310 yaprak tütün bakım ve işletme deposu, 29 başmüdürlük, 69 müdürlük, 
460 memurluk ve 1 170 başbayilikten terekkübeden organizasyonu ile) ifa etmektedir. 

İş hacmi : 

1958 
Lira 

655 921 750 
16 189 000 
150 000 000 

riler 2'62 603 473 
8 139 000 
31 500 000 

1 124 343 223 

% 

58,34 
1,44 
13,34 
23,35 
0,72 
2,81 

100,— 

1959 
Lira 

940 525 000 
16 859 900 

280 000 000 
360 186 710 

3 345 000 
35 000 000 

1 635 916 610 

% 

57,49 
1,0.3 

17,12 
22.02 
0,20 
2,14 

100,— 

1. Tütün 
2. Tuz 
3. Çay 
4. İspirto 
5. Barut 
6. Kibrit 

Bu tablonun tetkiki ile anlaşılacağı gibi idarenin iş hacmi 1958 yılında : 1 124 353 223 lira 
1959 yılında ise 511 563 387 lira fazlasiyle 1 635 916 610 lira civarında olacaktır. 

(1) 3078 Tuz Kanunu 
4337 Tütün ve tütün inhisan Kanunu 
4223 Çay İnhisarı Kanunu 
4250 İspirto ve ispirtolu içkiler Kanunu 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler Kanuna 
5856 Kibritin inhisardan çıkarılması Kanunu 
6556 - 6532 Biranın inhisardan çıkarılması Kanunu 
6551 Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması Kanunu 

(S . Sayısı : 51 ) 
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Sermaye : 

idarenin mütedavil sermayesi 300 000 000 liradır. 31 , 12 . 1958 tarihinde sermaye durumu 
şöyledir. 

AKTİF 

1. Para 
2. Mal 
3. M. Sermaye sabit kıymetleri 
4. İştirakler 
5. Alacaklar 

Yekûn 

47 000 000 
376 000 000 

9 100 000 
360 000 

125 105 995 

557 565 995 

1. 
2. 
3. 
4. 

. 5. 
6. 

PASlF 

ödenmiş sermaye 
Sigorta ihtiyatı 
Bonolar 
İdarenin desdekleme borcu 
Krediler 
Hazineye borç 

Yekûn 

133 295 175 
505 700 

215 000 000 
99 096 141 
29 718 000 
79 950 979 

557 565 995 

Personel durumu ; 

Umum Müdürlüğün 4896 sayılı teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile 3 765 kişiden terek-
kübeden memur kadrosu 5804 sayılı Kanunla 3 732 ye indirilmiştir. 

Gittikçe artan istihlâk ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tütün fabrikalariyle, bakım atelyeleri 
teşkilâtının genişletilmesi zarureti ve çay ziraatinin gelişmesi sebebiyle (muhtelif çay fabrika ve 
atelyelerinin kurulması dolayısiyle 25 . 3 . 1957 tarihinde 6939 sayılı Kanun çıkartılmış ve per
sonel ihtiyacı kısmen tanzim edilmiştir.) Bahsedilen kanuna göre, İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
kadrosu (3 509) dur. 1959 yılında (L) cetvelindeki yüksek ücretli kadrolardan 21 adedi çıkarıl
mış ve yerine 150 liralık kadrolardan 21 aded konulmak suretiyle 145 aded muhafaza edilmiştir. 

Hulâsa mevzu, organizasyon, sermaye ve personel bahsi görüldükten sonra idarenin faaliyeti 
hakkındaki görüşlerimiz : 

t dar enin faaliyeti : 

1 - İşletmecilik 
II - Tevzi 

TII - Hazineye temin eylediği gelir. 

I - İşletmecilik bakımından 

Aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

a) Tütün fabrikasyona ; 

İnhisarlar İdaresi mamul tütün imalâtını İstanbul, İzmir, Samsun, Malatya, Adana ve Bitlis 
fabrikaları vasıtasiyle yapmaktadır. 

1926 yılında 9 804 000 kilo olan tütün istihlâki 1959 yılında 30 000 000 kilo tahmin edildiğine 
göre, evvelki yıllarda olduğu veçhile bu yıl da fazla mesai suretiyle temine çalışılacağı gibi, in
şaatına başlanan 17 000 000 kilo imal kapasiteli Maltepe sigara fabrikasının ikmaline kadar da 
forse çalışmaya devam edileceği öğrenilmiştir. 

b) Yaprak tütün işlemesi: 

Yaprak tütün işlemesinde tasarruf sağlamak gayesiyle mekanteasyona gidilmesi yolundaki faaliyete 
de devam edilmektedir. 

S. & ar ı 3i 61 ) 
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Bilhassa yaprak tütün işleme evlerinde sevk bandalan, aspiratör, tavlama ve pres gibi tesisat için 
bu yıl bütçesine 1 000 000 liralık bir tahsisat konulduğu görülmüştür. 

5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince inşa edilecek olan İzmit Paşalimanı, Maltepe Bakım ve İş
leme evleri inşaatı devam etmekte olup Sinob'da tesis edilecek olan bakımevinin inşasına sene içinde 
başlanacaktır. 

c) İspirtolar : 

Sanayi, yakacak, tuvalet ve saf ispirto imalâtı: Memleketin sanayide, ecza ve kolonya imalinde ve 
yakmak üzere kullandığı ispirtolarından 1959 yılında 12 000 000 litre satış tahmin edildiği görülmüş
tür. 

ç) ispirto ve ispirtolu içkiler fabrikaları: 

İçki fabrikalarının bugünkü normal kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir 

Fabrika ismi 

Paşabahçe 
Likör 
İstanbul Bira 
Ankara Bira 
İzmir 
Gazianteb 
Diyarbakır 
Tekirdağ 
Elâzığ 
Ürgüb 
Şarap evleri 

Yekûn 

Fabrika ismi 

Paşabahçe 
Likör 
İstanbul Bira 
Ankara Bira 
İzmir 
Gazianteb 
Diyarbakır 
Tekirdağ 
Elâzığ 
Ürgüb 
Şarap evleri 

Yekûn 

İspirto 
100 litre 

3 900 000 

430 000 

4 330 000 

Malt hulâsası 
Litre 

100 000 

100 000 

Soma 
100 litre 

2 900 000 

1 000 000 
175 000 
550 000 

4 625 000 

Şarap 
Litre 

2 330 000 
3 500 000 

800 000 

4 000 000 
860 000 
975 000 
490 000 

12 955 000 

Rakı 
Litre 

6 250 000 

2 100 000 
300 000 
800 000 

9 450 000 

Votka 
Litre 

1 500 000 

• 

1 500 000 

Likör Kaynak 
Litre 

. 600 000 

600 000 

Litre 

330 000 

330 000 

Cin 
Litre 

70 00C 

70 00C 

Bira 
Litre 

14 000 000 
6 000 000 

20 000 000 

Vermut 
Litre 

> 350 000 

) 350 000 

( S. Sayısı 51) 
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d) Rakı ve votka : 

Bu içkilerin muhtelif yıllar satış seyri şöyledir: 

Sene 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Rakı 
Litre 

6 278 676 
6 744 988 
7 264 321 
8 193 488 
9 637 885 
9 653 770 
11 291 185 
13 838 693 
15 000 000 
13 050 000 

Votka 
Litre 

209 481 
308 412 
415 445 
569 767 
768 132 
953 076 

1 230 272 
1 520 117 
2 588 000 
1 672 000 

(Bütçe tahmini) 
( » » ) 

Bu satış seyrinin mütalâası fabrikalarda imalâtı karşılıyacak normal genişlemelerin kifayetsiz 
kaldığını gösterir. Bununla beraber işletmelerin kapasitelerine lüzumlu ilâveler yapmak ve bâzı 
tedbirler alınmak ve fabrikalar forse çalıştırılmak suretiyle âzami istihsal yapmak imkânı sağlana
caktır. 

Gelecek senelerde vukuu melhuz artışı karşılamak gayesiyle, rakı ve votka imalinden fabrika
ların soma ve saf ispirto ihtiyacını temin edecek saf ispirto tasfiye, soma takdir, rakı takdir, imlâ 
grupları ve buhar kazanları gibi tesislerin teminine çalışılmaktadır. 

Diğer ispirtolu içkilerin istihlâkindeki artış seyri normaldir. Bu artışı karşılamak üzere imalât 
kapasiteleri gerekli işletme tesislerinin tevsii suretiyle temin olunacağı görülmektedir. 

e) Bira: 

Bira fabrikalarının imalât kapasitesi 20 000 000 litredir. Bu fabrikalara verilen senelik ma-
mulât siparişi bu işletmelerin âzami forse çalıştırılması suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. 
Bununla beraber, 1950 - 1957 yılları arasında imalât artış nispeti (% 70) e baliğ oluşu göz önünde 
tuutlarak İstanbul Bira Fabrikasının, imalât imkânı 7 000 000 litre daha bira imaline elverecek 
şekilde, bâzı tesislerle takviye ve tevsii için faaliyete geçilmiş ve ayrıca 10 000 000 litre kapasite
de bir fabrika inşası için bütçeye tahsisat konulmuştur. 

/ ; Şarap: 

Şarap fabrikalarının, imal ve dinlendirme kapasitesi 13 000 000 litre civarındadır, idarenin bâzı 
küvler ilâvesi, Çanakkale Şarap Fabrikası inşaatının ikmali ve halen kirada bulunan Kilis Şarap 
Fabrikasında da imalât yapılması halinde 17 000 000 liter şarap imaline elverişli hale geleceği an
laşılmıştır. 

g) Tvuz işletmeleri: 

50 yi mütecaviz muhtelif tuzla işletmesinden vasati 400 - 500 bin ton tuz istihsal edilmektedir. 
1958 yılında deniz tuzlasında : 350 000 ton, göl tuzlalarından 75 000 ton, kaya tuzlalanMah 
30 000 ton, kaynak tuzlalarından 45 000 ton, olmak üzere, ceman 500 000 ton, istihsâli prögfrafm-
larimiştır. Bu istihsal yurdun istihlâkini tamamen karşılamaktadır. 

İnhisarlar İdaresi Çamaltı tuzlasıridaki tevsilere devam etmektedir. 1959 yılı için talebolunan 
700 000 lira ile bu genişleme ve tahkimin ikmal edileceği programından anlaşılmaktadır. 

(S. S a y ı s ı ^ ! ) 
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h) Çay işletmesi : 

Rize vilâyetinde Fener mevkiinde 1947 yılında faaliyete geçen Çay fabrikasından sonra Gün-
doğdu, Çayeli fabrikaları ve Pazar, Hopa, lyidere, Azaklı, Kendirli, Musadağı Salarlıa atelyeleri 
1958 yılında aşağıda gösterilen miktarlarda istihsalde bulunmuşlardır. 

Fener Fabrikası 
Gündoğdu 
Çayeli 
Pazar 
Hopa 

Yaş yaprak 
(Kg.) 

3 734 820 
2 282 501 
1800402 

767 169 
552 122 

Kuru çay 
(Kg.) 

839 960 
507 222 
410 090 
170 482 
132 693 

lyidere 
Kendirli 
Azaklı 
Salarlıa 
Musadağı 
Ambar fazlası 

Yaş yaprak' 
(Kg.) 

1 615 35-7 
830 192 
932 206 
826 183 
722 158 
301 395 

Yekûn 14 364 505 

Kum çay 
' (Kg.) 

368 968 
194 487 
220 156 
183 596 
170 479 
65 238 

3 263 371 

Bu fabrika ve atelyelere ilâveten Pazarköy, Güneysu, Veliköy, Tinebolu, Eskipazar, Çiflik 
mevkilerinde birer atelye kurulmakta olup 1959 kampanyasında faaliyete geçeceklerdir. Çayın sür
atle gelişmesine mütenazır olarak 1959 yıJmda Atrvin vilâyetine bağlı Arhavi kazasında bir 
atelye ile, Giresun vilâyeti merkezinde bir atelye kurularak bu mmtakalar mahsulünün işlenmesi 
sağlanacaktır. 

Doğrudan doğruya memleket mahsulünü işliyen İra fabrika ve atelyelerden başka istanbul 'da da
hilî mamulât ile hariçten ithal olunan çayları paketliyen bir atelye daha mevcuttur. Yerli ve 
ecnebi 6 500 ton çay burada harman edilip, paketlenmektedir. İstihlâkin artışı dolayısiyle 1958 
yılında Rize fabrikalarında ve Ankara'da da çay paketleme işine başlanmışta*. Çay mahsulünün 
Mayıs ve Eylül ayları arasında toplanıp tamamen kendine has ve şartları itibariyle yüklü, munta
zam bir çalışmayı icabettirişi karşısında bu yıl mahsulünün hiç zarar verilmeden işlenişi çalışma 
programının iyi tatbik edildiğine delil teşkil etmektedir. 

Memleket çay istihlâki 1959 yılı için 7 milyon kilo hesap ve yerüi çayın da 1959 da asgari 3,5 
milyon kiloyu bulacağı tahmin edilmekte olduğuna göre memleketin ihtiyacının yarısının yurdumuzda 
yetiştirilmekte olduğunu tebarüz ettirmek isteriz. • - . 

Çay fabrika ve atelyelerine ait işletme cihazlarının Makina vS Kimya Endüstrisi Kurumu 
tarafından imal edilişi de bilhassa memnuniyetle kayda şayan görülmüştür. Memleket çaycılığı mev
zuunda bu üri müessesenin müspet faaliyetleri şayanı takdirdir. 

i) Kibrit işletmesi : *u-<-*-

Kibritin inhisardan çıkarılmasından sonra, hususi âmillerce de kibrit imal ve satışına başlanıl
mıştır. İnhisarlar idaresince sene içinde ithal olunan kibritler de nazarı dikkate alındığı takdirde 
yerli kibrit sanayiimizin memleket kibrit ihtiyacını tamamiyle karşılıyacağı anlaşılmış bulunmak 
tadır. 

j) Kereste fabrikası : 

Geçen iki yılda görüldüğü gibi mamulât ambalajında oluklu karton kullanılması tasarruf sağla
mış ve Tatava Kereste fabrikasının kapatılması faydalı olmuştur. Halen lyidere fabrikasının işle
diği tomruklarla idarenin kereste ihtiyacı karşılanmaktadır. 

(S . Sâyift : 51) 
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k) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 
inhisarlar İdaresinde, daimî ve muvakkat olarak çalıştırılan 30 000 işçiye 1957 yılında 86 339 370 

lira ücret ödenmiştir. 1958 yılının işlenmiş aylarına göre cari yıl sonuna kadar ödenecek ücret tu
tarı 104 888 000 lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 

1959 yılında ücretlere yapılacak olan zamlar muvacehesinde ücretlerin 124 500 000 lirayı aşa
cağı umulmaktadır. 

Sosyal yardımlara gelince: 

1957 yılında yapılan yardımlar yekûnu 8 629 698 lira tutmuştur. 1958 yılnda bu masraflar ye
kûnu 11 milyon lirayı bulacaktır. 

1959 senesinde bu masrafın 14 milyon lirayı geçeceği talimin edilmektedir 

II Tevzi bakımından 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtından maada birbirine bağlı 460 memurlukı 6 tuzla 
amirliği, 45 tuzla memurluğu, 69 müdürlük ve 29 başmüdürlükten ibaret bir bölge organizasyonuna 
sahiptir. 

Bu teşkilât dışında kalan yerlerde satış ve tevzi işleri sözleşmeli 1 170 başsatıcılarla idare olun
maktadır. Satışın tevzi masrafları (Nakliye, bey'iye, sigorta, ambar kiraları) personel ve müteferrrik 
masraflardan terekkübetmektedir. 

Başmüdürlükler teşkilâtı tevzi organı kabul edildiği takdirde, 1959 yılı bütçesinin (A/ l ) cetve
linde vilâyetlere ait masrafların yekûnu 20 659 600 lirayı tevzi masrafı olarak kabul etmek doğru 
olur. 1959 yılı Millî Müdafaa ve İstihsal A^ergileri hariç, inhisar mamullerinin satış tutarı 
1 293 600 000 lira tahmin edildiği cihetle, İnhisarlar İdaresinin kendi teşkil âtiyle yaptığı tevzi 
için ödeyeceği masrafların satış bedellerinin % 1 60 ına tekabül ettiği görülmektedir. 

III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından \ , 

İnhisarlar İdaresi Hazineye, a) Satış kârı, b) Millî Müdafaa Vergisi olmak üzere iki şekilde gelir 
temin eylemektedir, 

a) Satış kârları; 

1959 yılı bütçesinin (B) cetvelinde 571 786 070 lira gelir tahmin edilmektedir. Bunun 566 736 070 
lirası inhisarlar varidatı, 5 050 000 lirası ise muhtelif resimler ve hasılattır. Eski senelere nazaran 
çeşitli mamûlâtm kâr nispetleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Yıl 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Mamul 
tütün 

% 

43,15 
43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,82 
40,59 
49,02 
45,46 
44,57 

İspirto ve 
İspirtolu 
içkiler 

% 

39,08 
44,59 
42,81 
45,90 
50,64 
50,41 
52 22 
54,21 
50.76 
51,20 

Tuz 
% 

61,— 
55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 
44,31 
39,62 
32,76 

Barut 
% 

27,98 
30,36 
34,20 
36,11 
3 0 -
29,38 
25.20 
26,01 
29,80 
32,10 

Çay 
% 

36,45 
39 02 
13,10 
43,50 
43,21 
43,16 
37,63 
46,20 
50,56 
49,82 

Kibrit, çj 
mak ve tî 

% 

14,58 
13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 
3,47 
0,32 
3,44 

f S .Sayısı • 51 
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Maliyet unsurlarından iptidai madde, malzeme, işçilik ve umumi masraflarda görülen ar
tışlar sebebiyle satış gelirinin satış hasılatına nispeti düşmüş ve 1957 yılında yapılmış olan fi
yat, ayarlamasına rağmen 1958 yılında masrafların artış seyri karşısında mamulât satış fiyat
larının yeniden ayarlanması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu hususta alâkalı hesap ve malûmat muvacehesinde : 
Bir vergi cibayet müessesesi karakterini taşıyan İnhisarlar idaresi; mamullerinde Devletin te

min ettiği varidatın yabancı monopol idareleri nispet ve miktarında bulunması, vergi politikası 
ve monopol sisteminin bariz hususiyetlerini muhafaza bakımından zaruri görüldüğü, 

Monopol rejimi câri memleketlerde inhisar imalâtı üzerinde tahsil edilecek meblâğın - cibayet 
usulleri ne olursa olsun - Devlete temin olunan , gelirlerle nispeti monopollerin iletme emsalini teş
kil ettiği, 

Bu nispetin % 70 ile 76 arasında olduğu halde memleketimizde son defa 5 . XII . 1957 tari
hinde yapılmış bulunan zamma tekaddüm eden tarihte bu emsalin % 51 e kadar düştüğü bu 
defaki yeni fiyatlarda bu nispeti ancak % 63, 66 ya çıkarmış bulunduğu, 

Memleket dâhilinde istihlâk olunan çayın % 50 sinin hariçten ithâli zarureti ve son defa it
hal rejiminde vâki değişikliklerin tahmil ettiği külfetler dolayısiyle meydana gelen zararı te
lâfi için çay satış fiyatının kiloda 25 liradan 40 liraya çıkarılmış olduğu, 

Hakkında Umum Müdürlükçe verilen izahat tarafımızdan yerinde görülmüştür. 

b) Millî Müdafaa ve?'güeri : 

İnhisar altında bulunan maddelerden tütün,tuz ve müskirattan - satış bedeline ilâveten - Mil
lî Müdafaa Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı geliri gös
teren tablo aşağıdadır. 

Sene 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Tütün 
• 

69 589 981 
84 241 395 
75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 
114 938 898 
147 668 311 
166 116 952 
196 108 910 

Tuz 

2 350 019 
2 567 073 
2 519 369 
2 523 025 
2 885 676 
2 6J1 637 
3 110 864 
2 860 444 
3 202 958 
3 211 503 

Müskirat 

12 926 825 
13 641 322 
12 009 854 
13 041 471 
13 674 068 
15 298 411 
18 299 725 
14 972 737 
15 746 946 
16 222 053 

Kibrit 

9 957 947 
10 571 051 
8 544 062 
8 858 779 
l 492 791 

Ç. Taşı 

63 952 
4 607 

Yekûn 

94 888 624 
111 024 448 (14 
98 760 215 
106 519 972 
109 921 034 
117 395 598 
136 349 487 
165 501 492 
185 066 856 
215 542 466 

inhisar maddeleri satışının artışına uygun surette Millî Müdafaa vergilerinin de arttığı görül
mektedir. 1958 yılı 249 373 424 lira olarak tahmin edilmiş ve 1959 yılında bu miktar 342 315 980 
lira hesaplanmıştır. 

inhisar maddeleri dışında kalan bira, kibritten vaktiyle Millî Müdafaa Vergisi olarak öde
ne gelen miktarların İstihsal Vergisi adiyle ödenmekte bulunduğu ayrıca kayda değer görülmüş
tür. Filhakika 1959 yılında inhisar idaresinin bira ve kibritten ödeyeceği istihsal vergilerinin 
tutan da 21 300 000 lirayı bulmaktadır. 

(S.- Sayısı t 51) 
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n. - KIŞIM 

1959 yılı Bütçesi masraf kısmı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1959 yılı masraf bütçesinde (A/l) kısmı 42 171 845 lira ve 
(A/2) kısmı 73 250 000 lira olmak üzere 115 421 845 lira teklif edilmektedir. 

(A/l) kısmındaki fazlalık 11 630 085 lira ve yatınmlara ait (A/2) kısmındaki teklifin faz
lası da 45 770 349 liradır. 

(A/l) 

Bütçenin (A/l) kısmında İdarenin âdi masraflarına aidolan fazla ve noksanlıkların fasıl ve 
maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

F . 

202 

206 

209 

218 
229. 

301 

302 

303 
304 

306 

M. 

11 
12 
13 

13 

23 

40 
11 
12 
14 

10 
20 
30 
40 
50 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Umum müdürlük memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler memurları üc
reti 
Fabrika ve işletmeler memurları çocuk 
zammı 
Fabrika ve işletmeler memurları doğum 
yardımı 
Yakacak zammı 
Emekli ve giriş kesenekleri 
% 1 ek karşılığı 
Yönetim masrafları 
Kasa tazminatı 
Aylıklarda yapılacak değişikliklerin ge
rektirdiği masraflar 
Kırtasiye; 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez posta ve telgraf 
Merkez telefon 
Vilâyetler telefon 
Giyecekler 

Fazla 
Lira 

160 000 
192 000 

381 000 

15 000 

2 000 
3 000 

31 845 
7 717 
3 000 

70 000 

9 690 800 

2 500 
10 000 
15 000 

5 000 

15 000 
45 000 
25 000 
17 500 
80 000 

10 000 
10 000 
10 000 

130 000 

Noksan 
Lira 

13 000 

54 000 

90 000 
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F. 

307 

308 

403 
407 

420 

421 
446 
447 
448 
451 
452 
543 
459 
476 
502 
602 
604 
605 

M. 

10 
20 
30 
40 
11 
12 
13 

50 
60 
11 
12 
13 
14 
16 
11 

10 
10 

Tahsisatın nev'i 

Daimî memuriyet harcırah; 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettiş harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Merkez tedavi masrafları 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Fabrikalar tedavi masrafları 
Temsil masrafları 
Bina ve arazi vergileri 
Kaçağın meni ve takibi masrafları 
îşçi ücretleri 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 

. Fidelik müsabakaları 
Mücadele masrafları 
Tütün ekimi yazma masrafları f 
Sigorta fonu karşılığı 
Sivil müdafaa fonu karşılığı 
îmha edilecek evrak masrafları 
Yayın masrafları 
Staj için ecnebi memleketler masrafı 
Kurum, derneklere katılma payı 
Spor masrafları 
Kurs masrafları 
Eski yıllar borçları 
İşçi kurul sendikalarına yardım 
Hayır kurullarına yardım 
4250 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

Yekûn 

Fazla 
Lira 

75 000 
270 000 
40 000 
50 000 
70 000 

120 000 
75 000 

5 000 
2 000 

13 500 
35 000 
19 500 
33 000 
4 000 

15 000 
90 000 
15 000 

115 323 
75 000 

26 000 
15 500 
2 500 

11 400 

25 000 
10 000 

12 144 085 

Noksan 
Lira 

25 000 

7 000 

325 000 

514 000 

Bütçe lâyihasının esbabı mucibesinde artış sebepleri izah olunan bu miktar zaruretlere ve kanuni 
sebeplere istinadettirilmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 51) 



30 

( A - 2 ) 

Masraf kısmı 

Bütçenin bu kısım fasıl ve maddeleri arasında 1958 yılına nazaran aşağıda tebarüz ettirilen değiş
meler yer almaktadır. 

F . 

701 

735 

736 
741 

751 
752 
761 

M. 

11 
13 
11 
12 
13 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Merkez yapı onarımı 
Fabrika ve işletmeler yapı onarımı 
Umum müdürülük binası inşaatı 
Vilâyetler satmalma, yaptırma 
Fabrikalar ve îş. satmalma ve yaptırma 
Yaprak tütün bakım evleri inşaatı 
Fabrika, imal ve doldur, ev. inşaatı 
A. M. F. firması bonoları 
Satınalınaeak makinalar 
Satmalmacalr taşıtlar 
Çamaltı ve Yavşan tevsii 

Yekûn 

Fazla 
Lira 

200 000 
500 000 

1 050 000 
4 669 083 
1 000 000 

13 700 000 
76 266 

24 000 000 
700 000 

45 895 349 

Noksan 
Lira 

25 000 

100 000 

125 000 

Yatırımlar tablosunun : 
701 nei faslında Umum Müdürlük enstitü binalarında lüzumlu onarmalar, vilâyetlerde mevcut ida

re binalarında ve fabrikalarında gereken tamirat yapılacaktır. 
735 nci faslında istenilen tahsisat ile istanbul Belediyesinden satmalman arsa üzerinde 1959 yı

lında, 1958 senesi içinde başlanılmış olan Umum Müdürlük binası inşaatına devanı olunacaktır. 
Vilâyetlerde: Bergama, Çarşamba, Kırşehir, iskenderun, Kalecik ve Sivrihisar idare binalarının 

inşasına devam edileceği ve Kars, Samsun, Bitlis, İsparta binaları kalorifer tesisatı yaptırılacağı, Er
zincan Başmüdürlüğünde bir ambar inşa edileceği anlaşılmıştır. 

Fabrika binalarına gelince : Bu tertipteki tahsisatla; 
istanbul Bira Fabrikasında imalâtı artırmaya matuf tevsii inşaat, lyidere Çay Fabrikası, Çanak

kale Şarap Fabrikası, Diyarbakır ve Gazianteb ve diğer içki fabrikalannda imalâtla ilgili tevsi işleri, 
tuzlalarda idare binaları, Fener, Gündoğdu, Çayeli fabrikalarının tevsii, Arhavi, Eskipazar, Çiftlik, 
Pazarköy, Güneysu, Veliköy'de atelyeler inşaatı yapılacaktır. 

736 ncı fasla ait 5 milyon liralık tahsisatla 5113 ve 6476 sayılı kanunlara tebaan izmit, Paşali-
manı, istanbul Maltepe Bakım ve işletme evleri inşaatına devam olunacağı, Sinob'da bir bakım evi 
yapılacağı hakkındaki idare programı görülmüştür. 

741 nci fasılda Maltepe Sigara Fabrikası, bir bira fabrikası inşaatı ve bonoların tediyesi yer 
almaktadır. 

Son yıllarda yurdumuzda sigara istihlâkinin artış miktarı mevcut sigara fabrikalarının tevsii 
ve ıslahı ile karşılanamayacak bir seviyeye ulaşmış bulunması, sigara sanayiinde vukua gelmiş 
olan yenilikleri memleketimizde tatbik etmek zarureti yeni bir fabrikanın lüzumunu telkin etmiş
tir. Büyük istihlâkin merkezini teşkil eden istanbul'da Maltepe'de inşa edilmekte olan bu fab
rikada tütün sanayiinin bütün icaplarına uygun olarak rutubetlendirme, tavlama, yaprak açım 
işleri tamamen otomatik bir hale getirilmiş harman işleri, kıyılmış tütün nakil işleri de keza 
makinalaşmış olacaktır. 
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Fabrika sahasında bir yaprak tütün bakım evi, malzeme depoları, işçilere ait lojmanlar ve 

sosyal tesisler bulunacakdır. Senelik kapasitesi 17 milyon kiloyu bulacak olan bu fabrikada 
1 800 işçi çalışacaktır. 

751 nci fasıla konulan 30 000 000 liralık tahsisatda muhtelif fabrikalar için alınacak ve ku
rulacak makinalar yer almıştır. Bu makinalarm çay fabrikalarına aidolanları evvelce bahsolun-
dıığu .gibi ve Kimya Endüstrisi Kurumundan tedarik edilecektir. Bu faslın da geniş bir programı 
mevcuttur. İnhisarlar İdaresinin istihlâki karşılamak üzere fabrikaların kapasitesini genişletme
ye matuf olan bu programının tamamen tatbiki şayanı temennidir. 

752 nci fasılda taşıt vasıtaları için 1 milyon lira istenilmiştir. Bu para ile. Umum Müdürlü
ğün yıpranmış olan komyon vesair taşıtları yenileneceği gibi genişlemiş bulunan çay bölgelerin
deki nakliyat bir dereceye kadar, daha emin ve süratli bir şekilde yapılabilecektir. 

761 nci fasılda tuzlalar için geçen yıldan 10ü 000 lira noksan tahsisat talebedilmiştir. Çamaltı 
Tuzlasının tevsi inşaatı bu yıl tamamen ikmal olunacaktır. 

Hulâsa itibariyle idarenin gerek (A/l) ve gerekse (A/2) tertiplerinde 1959 yılı için âzami su
rette tasarrufa gayret edilmiş bulunduğu müşahade edilmiştir. 

(B) - Cetveli 

1959 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi : 

1959 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasan muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar 
varidatiyle mukayese edilmiştir. 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa vergisi 
Hazine H. devrolunan 

Yekûn 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa vergisi 
Hazine H. devrolunan 

Yekûn 

1957 yılı 
bilanço 

Lira 

341 017 026 
4 900 950 

215 542 467 
11 210 490 

572 670 933 

1958 yılı 4 
aylık tahmini 

Lira 

139 418 292 
1 023 645 

87 671 228 
2 583 332 

230 696 497 

1958 yılı 
bütçe tahmini 

Lira 

403 431 108 
4 700 000 

249 373 424 
7 750 000 

665 254 532 

Yekûn 
Lira 

418 254 877 
3 070 936 

263 013 684 
7 749 996 

692 089 493 

1958 yılı 
8 aylık fiilî 

Lira 

278 836 585 
2 047 291 

175 342 456 
5 166 664 

461 392 996 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

Lira 

557 236 070 
5 050 000 

342 315 980 
9 500 000 

914 102 050 
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Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra İnhisarlar idaresi mamulâtmm başlıca maddeleri

ne ait tahminler ve Çınların dayandığı unsurlar aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün: 

1959 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış masraf
ları, nihayet satış kârı bakımından 1957 yılı neticeleri ve 1958 yılı duramu birlikte mütalâa edile
rek keyfiyet rakamlarla aşağıya çıkarılmıştır. 

Kilo 
Satış miktarı 

V. fiyat Lira 
Maliyet 

V. fiyat Lira 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » > » 

30 500 000 1 403,60 428 099 13'8 
30 000 000 2 065,30 616 591250 

644,20 196 482 460 
932,54 279 762 990 

Fark 

1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

— 

29 

21 
9 

500 000 

164 739 1 

661,70 188 492 112 

267,39 369 629 663 

214 344 1 422,52 301 
607 172 1 931,75 185 

30 821 516 1 

Yekûn 

778 988 
586 312 

581,25 487 365 a00 

Satış masrafları 
V. fiyat Lira 

146,26 
206,71 

60,45 
117,— 

146,— 
146,— 

146,— 

44 609 900 
62 011 750 

17 401 850 
34 123 932 

30 972 942 
14 026 478 

44 999 420 

288,34 83 280 

585,71 170 820 

644 — 136 620 
644,— 61 870 

644,— 198 490 
r~— ' .;',-. D', •,"! . • T T ; 

Satış kârları 
V. fiyat Lira 

613,14 
916,05 

302,91 
564,67 

632,52 
1 141,75 

791,25 

187 006 778 
274 816- 510 

87 809 732 
164 685 536 

134 185 671 
109 689 649 

243 875 320 

530 

195 

375 
185 

560 

Bu liste muhteviyatından anlaşıldığmag öre 1959 yılında beher kilosu 2 055,30 kuruştan 
30 000 000 kiloluk satış tahmin edilmiştir. İdarece bir kilosunun maliyeti 932,54 kuruş ve satış 
masrafı 206,71 kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 916,05 kuruş kâr elde edilecektir. 

Millî Müdafaa Vergisi bundan hariçtir. Bu listelerin ifadesine göre İnhisarlar İdaresinin 
30 000 000 kilo tütün satışından elde edilecek satış kârı 274 816 510 lirayı bulacaktır. 

2. Tuz; 

1958 yılı muhammen ve 1957 yılı fiilî durumları incelenmek suretiyle tetkika tâbi tutulan tuz 
hakkında da aşağıdaki tablo tertiplenmiştir. 
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1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

FarJr 
1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Ton 

— 33 — 
Satış miktarı 

V. fiyat 

Yekûn 

325 000 
*325 000 

320 735 

i. 256 155 
128 077 

384 232 

39,81 
41,88 

' 2,07 
43,62 

45,10 
45,10 

45,10 

Lira 

12 939 000 
13 609 900 

670 900 
13 992 539 

11 552 303 
5 776 151 

17 328 454 

Maliyet 
V. fiyat Lira 

13,17 
18,58 

5,41 
28,73 

1 3 -
1 3 -

13,-

' 4 279 900 
6 037 040 

1 757 140 
9 215 931 

3 330 015 
1 665 007 

4 995 022 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Satış masrafları 
V. fiyat Lira 

9,80 
13,18 

3,38 
lj)8 

10,-
10,-

10,-

3 185 000 
4 284 900 

1 099 900 
361 990 

2 561 550 
1 280 775 

3 842 325 

Satış İcarları 
V. fiyat Lira 

16,84 
10,12 

6,72 
13,02 

22,10 
22,10 

22,10 

5 474 100 
3 287 960 

2 186 140 
4 377 181 

5 660 738 
2 830 369 

8 491 107 

Yukardaki izahata nazaran 1959 yılında beher tonu, 41,88 liradan 325 000 ton tuz satılacağı, 
beher ton maliyetinin 18,58 lirayı bulacağı ye bir ton için, 13,18 lira satış masrafı yapılacağı ve 
*iıiftâyet( Mv töödaû 10,12' lira sâtiş "kârı elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Muhtelif yıllar tuz satış seyrinin incelenmesi sonunda 1959 yılında satılaeak tuz miktarı ih
tiyatlı ve isabetli olarak hesaplandığı kanaatine varılmıştır. Bu satıştan elde edilecek satış kân 
tutarı 3 287 960,İİ£a4w\...r,„ 

3. İspirto ve ispirtolu içkiler : 

Bira, rakı, şarap, ispirto ve diğer müteferrik içkilerden terekkübeden bu gruptan bira, rakı 
ve şarap maddelerinden elde edilmesi beklenilen varidat aşağıdaki şekilde izah edilmiştir. 

\ 
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A) Bira : 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

İ958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Satış miktarı 
Litre . V. fiyat Lira 

27 000 000 128,74 
27 000 000 198,15 

29 724 988 
69,41 

128,57 

23 "684 870 127,99 
6 838 674 177,87 

34 760 000 
53 500 000 

18 740 000 
38 217 087 

30 316 049 
12 164 011 

42 480 060 

Maliyet 
V. fiyat Lira 

41,80 
64,67 

22,87 
38,24 

42,-
42,-

42,-

11 285 
17 461 

6 
11 

9 
' 2 

175 
365 

947 
872 

12 819 

960 
000 

040 
184 

645 
245 

890 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Satış masrafları 
V. fiyat Lira 

Yekim 

60,75 
75,15 

14,40 
* 60,64 

6 1 -
61,-

61,-

16 402 500 
20 290 000 

3 887 500 
18 028 050 

14 447 771 
4 171 589 

18 619 360 

Satış kârları 
V. fiyat Lira 

26,19 
58,33 

32,14 
29,69 

24,99 
74,87 

36,17 

7 071 540 
15 

8 
8 

5 
5 

11 

749 000 

677 460 
823 

920 

853 

633 
120 177 

040 810 

Çu tabloya göre 1959 yılı bira satış tahmini miktar itibariyle geçen yılın aynıdır. 
İstihlâk, ihtiyaç ve talep bu miktarın çok üstünde olmasına rağmen fabrikaların kapasiteleri 

imkân vermediğinden 27 000 000 litre aynen ipka edilmiştir. Bir litre satış fiyatı 198,15 kuruş 
ve beher litrenin maliyeti 64,67 satış masrafları 75,15 kuruş ve satış kârı ise 58,33 kuruştur. Bu 
hesapla satıştan 15 749 000 lira kâr sağlanacaktır. 

Masraf tablasunda yatırımlar bahsinde bira fabrikalarında yapılacak tesisler hakkındaki tah
sisata ait mütalâa ve kanaatimizin bu bahisde de tekrarı faideli görülmüştür. 

B) Rakı : 

Rakı satışlarında devamlı olarak kaydedilen artışlarla 1956 yılında istihlâk 11 291 185 litreden 
1957 de 13 838 692 litreye çıkmıştır. 1958 nihayetinde 14 000 000 litre satış tahmin edilmektedir. 
1959 yılında ise yeni fiyatlarla bu satışml3 050 000 civarında' bulunacağı anlaşılmaktadır, 
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1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

1958 yılı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

1958 yılı bütçe tahmini 
1959 » » » 

Fark 
1957 yılı bilançosu 

1958 yüı 8 aylık 
1958 yılı 4 aylık (Tah.) 

Satış miktarı 
Litre V. fiyat 

15 000 000 
13 050 000 

1 950 000 
13 838 693 

9 836 102 
4 163 898 

14 000 000 

Satış 
V. fiyat 

100,16 
190,02 

89,86 
113,09 

100 — 
100,— 

Yekûn 100,— 

1 052,72 
1 677,38 

624,66 
905,38 

1 061,77 
1 502,58 

1 192,88 

masrafları 
Lira 

Lira "V 

157 909 134 
218 937 750 

61 028 616 
125 292 636 

104 436 901 
62 565 969 

167 002 870 

Satış 
V. fiyat 

15 024 520 688,72 
24 797 600 1 061,99 

9 773 080 373,27 
15 650 188 566,12 

9 836 101 . 697,77 
4 163 899 1 138,58 

14 000 000 828,88 

Maliyet 
'. fiyat Lira 

263,84 
425,37 

161,53. 
226,17 

264,— 
264,— 

264,— 

kârları 
Lira 

39 575 968 
55 511 400 

15 935 432 
31 299 138 

25 967 310 
10 992 690 

36 960 000 

103 308 646 
138 628 750 

35 320 104 
78 343 310 

68 633 490 
47 409 380 

116 042 870 

Bu rakamların ifadesine nazaran 1 litre rakı maliyeti 425,37 kuruş, satış masrafları 190,02 ku
ruş ve satış fiyatı 1 677,68 kuruş olduğuna göre 1 litrede 1 062,29 kuruş hesabiyle umumi satış
lardan 138 628 750 lira kâr elde edilecektir. 

C) Şarap : 

Aşağıdaki hesaplama tablosu ile şarapların 1959 yılı maliyet ve kân ifade edilmektedir 
Satış miktarı Maliyet Satış kârı 

Litre V. F. Lira Litrede lira Litrede Lira 

5 000 000 124— 6 200 000 107,094 5 354 700 16,906 ' 845 300 

Netice 

YukardaJM izahata göre mamul tütün, tuz, bira, rakı ve şaraptan elde edileceği tahmin edilen 
kârlarla diğer maddelerden tahakkuk edecek satış kârları : 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

• 7 . 

8. 
9. 
10. 

Tütün 
Tuz 
Bira 
Rakı 
Çay 
ispirto 
Diğer içkiler 
Şarap 
Barut 
Kibrit 

Lira 
• 

274 816 510 
3 287 960 
15 749 000 
138 628 750 
86 849 000 
11 856 000 

. 24 445 100 
845 300 
903 150 

8 705 300 

566 086 070 lira ve buna yurt dış: 

satılardan elde edileceği umulan 650 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler 
toplamı 16 000 000 liranın ilâvesi ve buna mukabil mütedavil sermaye masrafları olan 16 000 00C 
liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı yani (B) cetvelinin 1 nci faslı olan 566 736 070 liralık 
satış kârını hesaplamak mümkündür. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve Millî Mü' 
dafaa vergilerinin de satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının (B) cetveîiii-
de gösterildiği gibi 914 102 050 lira tutmaktadır. 

Bütçenin (A/ l ve A/2) cetvellerindeki masraf yekûnu 115 421 845 lira ve Tayyare Resmi 
7 Ş71 843 lira, Belediyeler hissesi 19 704 882 ve Kurumlar Vergisi 9 170 963 liralık 4 kalem tu
tarı 152 169 533 liranın tenzilinden sonra idarenin Hazine hissesi olarak ödiyeceği meblâğın 
miktarı 761 932 517 liradır. 

t 
Temenni ve teklifler 

1. 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı Kanununun II nci maddesi gereğince ekim yasağı ko
nulmuş olan bölgelerin tâyin ve tesbit edilmesi tarihinden bu yana uzun bir zaman geçmiş bulun
ması bakımından bu mmtakalarm toprak vasıfları ıslah edilmiş ve ilk tesbit tarihlerinde bâzı 
görüş hatalarına da düşülmüş bulunabilir. 

Son tarihlerde bu mevzuda tevali eden müracaatler de bu görüşümüzü teyideder durumdadır. 
Esasen alâkalıların bu mevzudaki kanuni müracaatleri idarece tetkika tâbi tutulmakta olduğuna gö
re bu işin esaslı bir şekilde ele alınmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

2, İnhisarlar umum Müdürlüğünün cay mevzuundaki başarılı faaliyetinin devamını ve yur
dumuz için çok mühim bir madde haline girmiş bulunan çayın süratle ve zıyaa uğramadan fabri
kasyona tâbi tutulmasını temin maksadiyle, çay abra noktalariyle fabrika ve atelyclerin oldukça 
muntazam yollarla birbirlerine bağlı bulunması lüzumludur. 

Bu hususun mahallî idarelerce teminine imkân olmadığına göre idarece alınacak yol makinalariy-
le bu güzergâhın nakliyata müsait bir hale konması gerek ekiciler ve gerek idare menafii bakımın
dan faideli görülmektedir. 

Bu makinaların mubayaası imkânını sağlamak için (R) cetveline gereken formülün ilâve edilme
sini teklif etmekteyiz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1959 yılı Bütçe kanun lâyihasını yüksek encümeninizin takdir 
ve tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

; » ş a "İ»' 

Ankara Mebusu Artvin Mebusu Kocaeli Mebusu Nevşehir Mebusu 
ismail Rüştü Aksal Yasar Gümüşel Cemal Tüzün Nccmeddin önder 

(Bulunmadı) 

( S , Sayısı ; 51) 



M ~~ 

Bütçe Encümeni mazbatası 

\ B. M. M. 
'içe Encümeni 
sos No: 1/266 
rarar No: 38 

26 . I . 1959 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı büt-
1 hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak-
ıi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
^vekâletin 29 . X I . 1958 tarihli ve 71-823/3205 
ılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
ümenimize havale edilmiş olmakla Gümrük 
nhisarlar Vekili, İnhisarlar ve Maliye Vekâ-
Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürleri ha-
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

nhisarlar Umum Müdürlüğünün 1959 yılı 
sesini encümenimiz adına tetkik eden rapor-
ar heyetinin hazırlamış oldukları rapor mü-
a edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyet 
*sma giren çeşitli hizmet mevzuları üzerin-
jorulan sualler Hükümet tarafından etraflı 
İde cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl 
iaddelerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Jmum Müdürlüğün 1959 masraf tertiplerini 
'•a eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen 
nispetle 11 630 085 lira fazlalıkla 42 171 845 

7atırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
3İ yekûnu ise yine 45 770 349 lira fazlasiyle 
50 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve tek-
iilmiştir. 

îrek (A/ l ) ve gerek (A/2) işaretli eetvelle-
îasıl ve maddelerinde görülen tahsisat artış
ın mucip sebepleri raportörlerimizin ihzar 
•* oldukları raporda ve Hükümetin gerek-
de her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı 
7e izah edilmiş bulunmaktadır. 

A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasıl ve 
leleri üzerinde yapılan müzakere ve incele-
'den sonra her iki cetvel yekûnu Hükünıe-
îklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı varidatını gös-
tren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla 
nispetle 248 847 518 lira fazlasiyle 914 102 050 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edil
miştir. 

Bu varidatın mühim kısmı inhisarlar satış 
kârları ve Millî Müdafaa vergileri fasıllarında 
görülen tahsisatlardan ve diğer kısmı da umum 
müdürlüğün çeşitli gelirlerinden tahassul etmek
tedir. 

(B) işaretli cetvelin fasıllarına tahmin ve 
tesbit edilmiş olan rakamların malî yıl içinde 
tahakkuk edeceği anlaşılmış olmakla varidat 
cetveli de Hükümetin teklifi veçhile aynen en-
cümenimizce de kabul edilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçe 
kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle 
birlikte Hükümetin teklifi veçhile encümenimiz-
ce de aynen kabul edilmiş olmakla Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Adana 
Muhalifim 
R. Tekeli 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 
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Çankırı 

Muhalifim 
F. Arkan 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Erzincan 
R. Bayındır 

İstanbul 
N, N. Yücel 

Çorum 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
H. Müftügü 

İsparta, 
T. Tığlı 

İzmir 
D. Akbel 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Nevşehir 
İV. önder 

Rize * 
H. Agun 

Rize 
M. önal 

Sinob 
ö. özen 

Mara§ 
Muhalifim 
E. Soysal 

Niğde 
B. Gürsoy 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 y\k İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yiU bi 
. Bütçe kanunu lâyihası kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum [Müdürlüğü MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
1959 bütçe yılı yatırımları 'dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 42 171 845 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 73 250 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE '2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 914 102 050 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetve
li bu Ikanüna bağlıdır. 

MADDE 4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren (hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti Karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdalki 
tahsisat üstünde ç&an ve 1958 yılı bütçesinin 
aiddlduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1959 yılı 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . I I I . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1959 
bütçe yılında (kullanılamaz. 
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HÜ. 

bütçe'sinin ilgili hizmet tertiplerijıden veya 3-6 
nci fkısım 'fasıllariyle yatırını fasılları, bakiyele
rinden eski yallar borçları fasona Maliye Vekâ
letince aktarılacaık tabsisattarn ödenir": !- • 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül Ibağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının husu
si Ihükümlerme göre tarh ve tahsiline 1959 fbüt-
çe yılında da devam «olunur. 

MADDE 9. -^İnMsarlarTFmuim Müdürlüğü
ne bağlı aş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hiz-
me'tlilere (Bu iş yerlerinde çalışan memurlar 
dâhil) masr.afları döner sermayeden ödenmek 
üzere 'çalıştıkları günlerde günde bir Ikap yemefk 
ve eikmeJk veya (İşçi adedi pişirme masrafını 
karşiilıyamıyaeaik 'kadar az olan yerlerde) çab
an işçilere, 'heyet raporiyle perhiz yapmaları 
şaibeden veya yemek zamanı vaızifeten dışarda 
mlunan i'şeiLere yemek: ve ekmek bedelinin fre-
caibül ettiği miktar yetmek bedeli verilebilir. 

MADDE 10. — Bu feanun 1 Mart 1959 tari-
Lİnden itibaren meridir. 

MADDE 11. — (Bu- kanunun (hükümlerini ic-
lya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
lemurdur. 

B. E. 

* Başvekil 
A. Mend&res 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şam'an 
.'illî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. PalatkaH 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili ' 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kvrdar 

Ziraat Vekfli 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
r M. Berk 

Bas. -Yay. ve Turz Velali 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

'•'1"'"''S. Ataman' 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masmflart 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücretleri 
Umumu Müdürlük memurları 
ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrika ve işletmeler memur 
ücreti 
Umum Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Umum Müdürlük geçici hiz
metlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
Fabrika ve fişletmeler geçici 
hizmetlileri ııcreti 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 752 000 
9 700 000 

4 300 000 

1 160 250 
3 595 500 

294 100 

22 801 850 

249 900 

30 600 

8 925 

289 425 

1959 : 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 912 000 
9 892 000 

4 681 000 

1 160 250 
3 595 500 

294 100 

23 534 850 

249 900 
' . : . ; • " ; * 

. 30 600 
' • :: 

8 925 

289 425 

pılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

• • / 

3 912 000 
9 892 000 

4 681 000 

1 160 250 
3 595 500 

294 100 

23 534 850 

249 900 

30 600 

8 925 

289 425 

Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yartfımcr persone
lin ücreti 16 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Umum Müdürlük - memurları 
çocuk zammı 55 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı n ^ ^ • 435 000 

16 0000 

55 000 
•-<•- m 

435 000 

16 000 

55 .000 

435 000 
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F. M. 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

Tahsisatın nev'i 

Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 
Umum Müdürlük memurları 
doğum yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 
Umum Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

taJısisatı 
Lira 

110 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

690 000 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

3 000 

12 000 

3 000 
18 000 

710 000 

L için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

3 000 

12 000 

3 000 
18 000 

710 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere- < 
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 

11 

12 
13 
14 

15 
. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları f 

karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

885 255 
159 028 
400 000 

120 500 
100 000 

1 664 783 

- ' • : -

;' * ~ 

917 100 
166 745 
400 000 

123 500 
100 000 

1 707 345 

. . . . . . . _ • 

917 100 
166 745 
400 000 

123 500 
100 000 

1 707 345 

210 Temsü tahsisatı 2 100 2 100 2 100 

218 4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 650 000 720 000 720 000 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Memur, hizmetli, emekli dul ve 
yetim aylıklarında yapılacak 
değişikliklerin gerektirdiği her 
türlü masraflar karşılığı, (Bü 
fasıldan (A/l) işaretli cetve
lin alâkalı tertiplerine gerekli 
tahsisatı aktarmaya Maliye 
Vekili yetkilidir.) O 9 690 800 9 690 800 

îkinci kısım yekûnu 26 115 658 36 672 020 36 672 020 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez büro masraftan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
ötebeori. masrafları 
Aydılatma 
Isıtma 
Umum Müdürlük teşkilâtının 
nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş * 
öteberi masrafları 
Aydılatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

„ 

13 000 
2 500 
5 000 

25 000 
20 000 
20 000 

1 

85 501 

54 000 
10 000 
45 000 
50 000 
32 500 

145 000 

336 500 

0 
5 000 

15 000 
40 000 
25 000 
20 000 

1 

105 001 

0 
25 000 
90 000 
75 000 
50 000 

225 000 

465 000 

0 
5 000 

15 000 
40 000 
25 000 
20 000 

1 

105 001 

0 
25 000 
90 000 
75 000 
50 000 

225 000 

465 000 

Basılı kâğıt ve defterler 90 000 0 0 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret* 
leri 35 000 45 000 45 000 
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M. 

12 

21 

22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon ve başka mu
habere ücret ve masrafları 
Vilâyetler telefon ve başka 
muhabere ücret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 
* 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi mütehassıs ve müstah-

1958 
Y ı l ı 

•tahsisatı 
Lira 

285 000 

80 000 

80 000 

480 000 

300 000 
30 000 

330 000 

250 000 

125 000 
530 000 
260 000 
35 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

285 000 

90 000 

90 000 

510 000 
* 

300 000 
30 000 

330 000 

380 000 

200 000 
800 000 
300 000 
85 000 

285 000 

90 000 

90 000 

510 000 

300 000 
30 000 

330 000 

380 000 

200 OCO 
800 000 
300 O00 
85 000 

demlerle bunlara yardımcı 
personelin harcırah ve masraf
ları 2 000 2 000 2 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 229 500 229 500 229 500 

Fasıl yekûnu 1 181 500 1 616 500 1 616 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve 
harcırahları 

11 Merkez 70 000 140 000 140 000 
12 Vilâyetler 80 000 200 000 200 000 
13 Fabrika' ve işletmeler 50 000 125 000 125 000 

Fasıl yekûnu 200 000 465 000 465 000 

Üçüncü kısım yekûnu 2 953 501 3 871 501 3 871 501 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F; M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 10 000 15 000 15 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş 
kesenek ye ikramiyeler 500 500 500 

30 Geriverilecek paralar 8 000 8 000 8 000 
40 Mahkeme harçları 54 000 54 000 54 000 
50 Bina ye Arazi yergileri 3 000 5 000 5 000 
60 Kaçağın men ye takibine dair 

olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde- . 
meler 13 500 27 000 27 000 

417 

419 
420 

421 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

11 

12 

Fasıl yekûnu 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele'*" 
masrafları 
îşçi ücretleri ve diğer ödeme
ler 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı takip ve önleme mas-*?* 
rafları 
Tütün ekimi yazma masraf
ları 
Kaçakla mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

79 000 

17 500 
80 OCO 

V 

230 000 
18 000 
42 000 

1 000 
1 

10 000 

301 001 

>rrv\f . \. 

110 000 
20 000 

130 000 

94 500 

17 500 
80000 

265 000 
37 500 
75 000 

5 000 
1 

25 000 

407 501 

200 000 
20 000 

220 000 

94 500 

17 500 
80 000 

265 000 
37 500 
75 000 

5 000 
1 

25 000 

407 501 

200 000 
20 000 

220 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede 
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve Tbu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 

0 Yayın masrafları 
O Satınakna ve abone 
0 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için. ecnebi memlketlere gön
derileceklerin. harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah v© mas
rafları 

Fasıl yekûnu* 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 15 000 15 000 

0 115 323 115 323 

0 75 000 75 000 

12 500 0 0 
12 500 0 O 
25 000 0 0 

4 000 30 000 30 000 

5 000 5 000 5 000 

9 000 35 000 35 000 

21 000 36 500 36 500 

24 000 24 000 24 000 

45 000 60 500 60 500 

(S. Sayısı: 51) 
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M. 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Spor masrafları 
Kurs masrafları 
Kurs umumi masrafları 
öğrenci bursları 
İnhisarlar memurları meslek 
kursu umumi masraf lan 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 

1 000 
32 600 

65 000 

98 600 

797 601 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

2 500 
40 000 

67 500 

110 000 

1 250 324 

5 000 

2 500 
45 000 

62 500 

110 000 

1 250 324 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 35 000 35 000 35 000 

10 
20 

1 

Eski yıllar borçlan 
1954 -1956 yılları borçları 
1928-1953 » ^ » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

23 000 
12 000 

35 000 

200 0Ö0 

270 000 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

işçi kurul ve sendikalanna 
yardım 50 000 
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 5 000 
4250 sayılı ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisan Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 350 000 

Altıncı kısmı yekûnu 405 000 

75 000 

15 000 

25 000 

75 000 

15 000 

25 000 

115 000 115 000 

(S. Sayısı : 51) 



M. Tahsisatın nev'i 

48 
1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 26 115 658 36 672 020 36 672 020 
Üçüncü kısım yekûnu 2 953 501 3 871 501 3 871 501 
Dördüncü kısım yekûnu 797 601 1 250 324 1 250 324 
Beşinci kısmı yekûnu 270 000 263 000 263 000 
Altıncı kısım yekûnu 405 000 115 000 115 000 

UMUMİ YEKÛN 30 541 760 42 171 845 42 171 845 

A/2 - CETVELİ 

11 
12 
13 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

50 000 
350 000 
350 000 

750 000 

25 000 
350 000 
350 000 

925 000 

25 000 
350 000 
350 000 

925 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satmalma ve yaptırma 
11 Umum müdürlük binası inşa

atı 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

1 500 000 
1 450 000 
6 455 917 

2 000 000 
2 500 000 
11 125 000 

2 000 000 
2 500 000 
11 125 000 

Fasıl yekûnu 9 405 917 15 625 000 15 625 000 

(S. Sayısı : 51) 
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Tahsisatın nev'i 

1968 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5113 ve 6476 sayılı kanunlar 
gereğince satmalmacak veya 
yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları 4000 000 5000000 5000000 
4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 
Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 4 500 000 18 200 000 18 200 000 
A.M.F. firması bonoları 1 723 734 1 800 000 1 800 000 

Fasıl yekûnu 6 223 734 20 000 000 20 000 000 

Satmalmacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunları kurma 
masrafları 6 000 000 30 000 000 30 000 000 
Satmalmacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 300 000 1 000 000 1 000 000 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme 
ve sınırlandırma masrafları 800 000 700 000 700 000 

Yatırımlar yekûnu 27 479 651 73 250 000 73 250 000 

(S. Sayısı : 51) 
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B - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Satış kârları: (inhisarlar ge
liri) 411 181 108 566 736 070 566 736 070 
Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 
Para cezaları 
Çeşitli hâsılat 
Geri alma 
Tütün, içki, tuz, M. müdafaa 
vergileri 249 373 424 342 315 980 342 315 980 

3 300 000 
200 000 
900 000 
300 000 

3 800 000 
150 000 
800 000 
300 000 

3 800 000 
150 000 
800 000 
300 000 

Yekûn 665 254 532 914 102 050 914 102 050 

(S . Sayısı: 51) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 30. 

25. 
27. 

5 .1934 

5 .1938 
5 .1940 

2460 

3437 
3828 

31. 5 .1941 

30 . 5 .1942 

4040 

4226 

25 . 5 .1943 4415 

14 . 5 .1943 

4.4.1945 

9.8.1951 

4437 

4708 

5823 

» 

Kararname 

» 

» 

» 

29. 2 

4. 1 

17. 9 

10. 6 

8. 1 

.1952 

. 1940 

.1940 

. 1944 

.1948 

5887 

2/12537 

2/3.6540 

3/962 

3/6830 

Tütün 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün înhisan Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
Kanunun 7 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226' 
sayılı kanunlara ek Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 nci maddesi ile ilgası 
Tütün ve Tütün înhisan Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 

«:dair 
Tütün ve Tütün înhisan Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının 'değiştirilmesi hakkında Ka
rar 

( S. Sayısı : 51) 



52 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tüzük 

Talimatnameler 

Tarihi Numarası Ö JZ E T t 

Tuz 
23 .12.1936 3078 Tuz Kanunu 
27 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim

lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun 

22 .12 .1952 3/15890 Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük 

25 . 4 .1956 9293 Tuz Talimatnamesinin 15 nci maddesinin A bendi
nin tadili hakkında R. G. 9293 

25 . 5 .1943 

22 , 2 .1952 

17 . 6 .1943 

4415 

5881 

4437 

Kanun 30. 

27. 

5 

5 

.1934 

. 1940 

İspit 'to ve 
2460 

3828 

31. 5 .1941 

30 . 5 .1942 

4040 

4226 

12 . 6 .1942 
25 . 5 .1943 

14 . 6 .1943 

9 ,9 ,1944 

4250 
4415 

4437 

4658 

ispirtolu içkiler 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ok kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numarab 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden «anı icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Karnımın 21 nci maddesinin değiştiril» 
diğine dair 
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53 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

4.4.1945 

9.7. 1.948 

Numarası 

4708 

5237 

14 . 12 .1949 5451 

14. 12 .1949 5451 

9.8.1951 5823 

9.5.1955 

9.5.1955 

9.5.1955 

11. 5 .1955 

6553 

6553 

655J 

6556 

1.8.1942 2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

16 . 1 .1943 2/19329 

15 . 5 .1952 3/15076 

25 . 6 .1955 4/5355 

Ö Z E T İ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun. 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında. 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarap, her türlü şarap 
ve meyva şarabının inhisardan Çıkarıldığına dair 
Kanun. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergi
sine Tâbi Olması hakkında Kanun. 
inhisarlar idaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname. 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat 
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının 
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is-
3>irto ve ispirtolu içkilerden alınacak inhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname. 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında Kararname. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 
8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak 
İnhisar Resmi hakkında 
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Tttgfkria, mimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kararnameler 

Nizamnameler 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tarihi Numarası 

4/6518 

4/6891 

Ö Z E T İ 

İspirto inhisar Resmine dair olan 25 . VI . 1955 
tarihli ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hü
küm çıkarılması R. Q. 9237. 
ispirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele
rinin kontrol ve muayeneleri hakkında R. G. 9295. 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
21. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

inhisarı hakkında Kanun. 
29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 

ilgası 
24. 6 .1943 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları 
11. 3 .1953 4/380 Rövelver ve tabanca fişeklerine ait inhisar Res

minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması 
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben-

, di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir. 

9 .5 .1955 6551 Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması 
hakkında. 

Kanun 
Kararname 

Karar (tefsir) 

Kararname 

25. 
25. 

29. 
25. 

5 
8 

4 
9 

.1942 

.1942 

.1943 

.1949 

4223 
2/18662 

2/19827 
3/9357 

24 . 4 .1952 

25. 6 .1955 4/5354 

Kahve ve çay 
Kahve ve Çay inhisarı Kanunu 
4223 sayılı Kanunla inhisar altına alınan kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar Resmi 
hakkında 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar Resmi hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak inhisar Resmi
nin en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti 
hakkında 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay inhisarı Resmi miktarı hakkında. 

1796 

[(Ö. dayısı: 51)] 



- 6 8 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kibrit ve çakmak taşı 
Kanun 29.12.1945 4816 Kibrit ve Çakmağın İnhisar imtiyazına ilişkin sü

renin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna 
ek Kanun. 

» 27. 5 .1946 4897 Kibrit ve Çakmağın inhisar İdaresine geçimi ve 
işletme idaresinin İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun. 

» 10. 2 .1949 5321 Suni Çakmak ve Çakmak Taşının İnhisar Konusun
dan Çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 

» 30. 1 .1952 5865 Kibritin İnhisardan Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun. 

» 13. 7 .1956 6802 Gider Vergileri Kanunu. 

(S. Sayısı: 51) 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Hassa a i 
« » 

"Makinist 
» 

Usta 
s» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

Hemşire 

» 

Hastabakıcı 

Şoför 
» 

Sanatkar 
Mütercim 

Daktilo 

D 
ed 

24 
15 

6 
8 
7 
6 
3 
i 
2 
o 
• J 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
i 
1 
3 
t 
2 
3 

- 06 
OETVELÎ 

ücret 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
475 
300 
300 
250 
350 
250 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
250 
225 
175 
625 
550 
475 
350 

G. Memuriyetin nev'i 

;, » 
» 
» 
• 
» 

5 Memur 
> 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 

6 Hademe bekçi 
» 
» 
» 
:» 
» 

Koruyucu 

* 
» 
» 

Dağıtım 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Aded 

3 
12 
15 
30 
14 
5 

10 
4 
8 
8 
7 

12 
22 
13 
30 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

13 
49 

742 
374 

1 
1 

20 
300 
165 

4 
8 
2 

1 991 

Ücret 

225 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
350 

.250 
200 
150 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
150 

250 

ı S, S&yuw : 61 



E - CETVELİ 
F, M. 

Kanun 
No. 

203 11,12,13 Geçici hizmetliler ücreti 
204 -— Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin üc
retleri 

a • OETVELI 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddeleriyle gösterilen hizmetler. 
4898 inhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
6476 5113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 
7077 Umum Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girilmesi hakkında. 

D. Memuriyetin nev'i 

3 Çay fabrikaları ve Y. T. bakım 
ve işleme atelyeleri merkez 
müdürleri 

5 Müfettiş 
7 Müfettiş 
4 Şube müdürü, başmüdür, fab

rika, atelye, depo müdürü 
5 Başmüdür, fabrika, atelye, 

tuzla ve depo müdürü 
12 Fen memuru, eksper, istifçiba-

§ı, öğretmen 

L 

Aded 

2 
1 
1 

2 

1 

6 

. OETVEIıî 
Aylık 

625 
475 
350 

550 

475 

175 

I). 

11 

12 

13 

Memuriyetin nev'i 

idare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 
idare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 
idare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar me
mur 

Yekûn 

Aded Aylık 

20 200 

36 175 

76 160 

145 
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Fasıl 202 — Memur ve müstahdem ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan,'fabrika, şube, acente, mümessillik ve ortaklıklarda is-
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 209 — T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

T. C Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı tarihi ile paraların îş Bankasına yatırıldığı 
tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas

rafları, 
Kira ile tutulacak hakiki veya hükmi şahıslara ait Umum Müdürlük binasında lüzumlu görü

lecek tadilât ve tamirat masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masraf lan 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri 
ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 

3. Şenlik masrafları, 
4. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
5. Her çeşit"'-filânlar, (Rıelklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar 

ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir.), 
6. İdarelerin'bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar, 
7. Müfettiş vc> rauihakki'feleree celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
8. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırına ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücreti, su 

bedelleri, soba kurma ücreti, 
9. înlhisarla r idaresini alâkalandıran teşekküllere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer 

fasıllarında karşılığı olmıyan sair masraflar. 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 20. — Döşeme 
Madde 30. — Demirbaş 

Madde 40. — Öteberi masrafları 
Madde 50. — Aydınlatma 

Madde 60. — Isıtma 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Madde 22. — Vilâyetler telef on ve başka muhabere ücret ve masraf lan 
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil) ima

lâthane, imlâhane ve sair bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış depolarının su, aydınlat
ma ve telefon gibi idare masrafları hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11. — Merkez 

Madde 12. — Vilâyetler 
Fabrikalar, işletmeler, iş yerleri, satış transit ve mamulât ambarlan, depo ihtiyacı dışında tutula

cak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
îşçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre ödeme yapılır. 

lir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı 

Madde 20. — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Her türlü tamir, yapı, teste ve bu işlere ait keşif, tetkiikat için yapılacak seyahatlerle, inşaat 

kontrollannın yol masrafları ve yevmiyeleri ve fabrika, atelye, tuzlalar, Y.'T. bakım ve işleme evle
riyle sair iş yerleri kadrolarına dâihil memur ve müstahdemlerle daimî ve muvakkat memuriyet 
ve müstahdemlerin daimî ve muvakkat harcırahları ve sergilere iştirak için yapılacak seyahatler 
haraöolmak üzere diğer memur, müstahdem ve muvafakat müstahdemlerin daimî ve muvakkat me
muriyet harcırahları bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümessillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetki-

kat ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, 
müfettiş, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerinin harcırahlan da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masrafları 

Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat gün
delikleri bu tertipten ödenir. 
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Pasıl 403 — Temsil masrafları 

Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 
satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya telle verilerek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi istihsal Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 neı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir, 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mehkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun kağıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 

Madde 60 — Kaçağın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakkedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 6846 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek vergi 

ve resimleri buna ait gecikme zasmmı bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 

ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat
lara verilecek her çeşit ücretle delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve inhisar altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular 
için yapılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Madde 11 — îşçi ücretleri ve her türlü tediyeler 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
Madde 13 —- Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu alet, cihaz, demirbaş, 
kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt maarafları, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma 
masrafları , tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıt
mak • üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri masrafları, yukarda gös
terilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve hareırahlariyle işçilere yapılacak her türlü 
ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara umum 
müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili makeme 
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bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve 
telefon masrafları bu maddelerden Ödenir. 

Madde 16 — Mücadele masrafları 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma yer

lerinde aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fi
delikleri tesis etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, 
kira, teknisiyen yol masrafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü 
masraflarla Ziraat Vekâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele, kontrol masrafları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerin
de çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelik
leri kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda 
yapılacak her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mü-

kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müşte
reken yapılan toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan masraflar bu maddeden karşılanır. 

Fasıl 452 — Staj masrafları . . . . . , . - „ « , „, 
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak ecnebi memleketle

re gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası şarapçılık ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verile
cek katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre. muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya ge

tirilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satmalma be
delleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate masraf
ları il* yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 10 — Kurs umumi masrafları 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleri ile diğer masraflar bu ter-
tipden ödenir. 

( S. Sayım : 51 ) 



_ 62 — 
Madde 20 — öğrenci bursları 

Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları 
bu maddeden ödenir, * 

- • • • , . , • . • , . / 

Madde 30 — inhisar memurları meslek kursu 
Kursa gelecek memurların har cir ahları, gündelikleri, kurs • talebeleri için kiralanacak bina k i r i 

bedeli ve her çeşit kurs masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından-mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet ve masraflarla 

alâkalı mal bedeli ve benzeri masrafları ile iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve büt
çeye taallûk edenler bu tertipden ödenir. 

Fasıl 602 — İşçi kurulu ve sendikalarına yardım 
Diğer Ibilûmum işçi kurul ve sendikalarına yapılacak yardımlar da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertibe deçekleri müsamerelere ait biletleri satmalmak 

suretiyle, yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini 

teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olan
lara tesbit edilen hesaplara göre, verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için 
prim ve aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Bina tamiri 
Madde 11 — Umum Müdürlük 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Umum Müdürlük binalariyle, idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evleriyle, idare 
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkuller-
de, (Mütedavil sermaye talimatnamesinin ikinci maddesinin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler harie-
olmak üzere) yaptırılacak her çeşit tamir masrafları bu işler için kullanılacak işçilerin gündelik-

/ leri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, keşif ve tetIMkat için inşaat ma
hallerine giden 'elemanlarla inşaat kontrollarjnın yol masraf]arı ve yevmiyeleri, proje ve kontrol 
malzemesi (bedelleri ve bn hususta yapılacak •sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma 
Madde 11 — Umum Müdürlük binası inşaatı 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Yaptırılmasına ve satmalmmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 
imal vie doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, işçi lojmanları, emanet ambarları ve gay-
rimenkullerle bunlar için satınalınacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe g M gayrimenkul-
lerin karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, feontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin 
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gündelikleri ve bu işlere ait üân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle yalnız U. Müdürlük ve vilâyetler inşaatında keşif ve tetlkikat için inşaat mahal
line giden elemanlarla inşaat kontrollarının yol masrafları, yevmiyeleri ve bu hususta yapılacak 

sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satınalınacak ve yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları 

Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, sa-
tmalmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya sa-
tınalınması bedel ve masraflariyle, bu işlerin yapım, 'keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol 
malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu fasla dâhildir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gersğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 
Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa 

edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara ge
rekli her çeşit maıkina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtalarının satmalının a'sı ve işçi lojmanları 
yaptırılması bu işlerin yapım, keşif ve ^kontrol ve sair hizmetlerİTide çalıştırılacak* işçilerin günde
likleri, bu işlere ait ilân üeretiyleriyle, proje, plân tanzimi -ve 'kontrol ücreti ve malzeme bedelleriy
le bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu maddelerden ödenir. 

• Fasıl 751 — Satınalınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabrüka ve işletmelerle iş yerleri için satınalınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelleri 

ile yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerin yapım, keşif ve kontrol ve 
sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri; proje plân; tanzimi 
ücretleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma masrafları 

Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle bu 
işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait 
ilân ücretleri, harita, kadastro masrafları proje ve plân tanzim ücretleri, proje kontrol ve malzeme 
bedelleri ile bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 500 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası ve bu yolların 

bakımı için toptan Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenebilir, 
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(E) cetveli 1958 yû% kadrom 

P. M. Tahsisatın nevi 

203 11 

203 13 

£ I) 1 1 • 

203 11 

Umum Müdürlük mu
vakkat müstahdemler 
ücreti 
Fabrikalar ve işletme
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demler ücreti 
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Barem Kanununa tâbi kadrolar 

Kurs öğretmeni (•) 
<*) 

» » (•) 
İlköğretim kursu öğretmen
i m (•) 

led 

9 
9 
8 

3 

Beheri 
Lira K. 

150 
200 
250 

175 

Hizmet 
müddeti Tutan 

Ay Lira 

12 
12 
12 

12 

3656 sayılı Kammun 19 ncu maddesine dâhil geçici hizmetliler 

Umum Müdürlük 
vakkat 
ücreti 

* 

mu-
müstahdemler 

Yüksek te 
» 
» 
» 

Sürveyan 

knik 
» 
» 
» 
» 

elemt 
» 
3> 

» 
» 

12 Vilâyetler 

5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

875 
750 
625 
550 
475 
350 
300 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücreti 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

24 

Organizasyon ve işletme uz
manı 
(Uzman veya teknisiyen) 

1 2525 
1 2250 

5 
1,5 

12 625 
3 375 

•{*). Kadro mretimn 2/3 htsabiyU MmeeekUr, 

16 000 

mmm 

( tr>. tSayiM : 5.1 



Dem: XI E»(fl 
içtima 2 S. SAYISI : OJL 

1959 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. M 
Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1/263) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve hararlar T "••'. 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-828/1310 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 28 . XI .1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, 
esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı katma bütçesinin gider ve geliri; ilişik 
bütçe kanunu taslağı ve eklerinde de müşahede buyurulacağı üzer'e 7 776 197 liradan ibarettir. Gi
derlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ayn ayrı 
durulmuştur. 

A/l - Gider bütçesi 

İKİNCİ KISIM 

P. M. 

201 11,13 11 nci maddede merkez memurları aylıkları 507 900 lira ile 13 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 1 575 900 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı 1 
ve 2 sayılı cetveller tutarından Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince (L) 
cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

21,23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde açığa 
çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağından geçen sene olduğu gibi takribi ko
nulmuştur. 

201 11,13 11 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 518 075 lira ile 13 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 576 725 lira ödenek Bütçe Kanunu taslağının 4 
ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının tutarıdır. 

203 11,13 11 nci maddede Merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 10 625 lira ödenek Bütçe Kanu
nu taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere aidolup tasfiye işlenil
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de, 13 ncü maddedeki 39 665 liralık ödenek de kurs öğretmenlerine aidolup bu işlerde 
Çalıştınlaeaklaırdır. 

206 11,40 11 nei maddede Merkez memurları çocuk zammı 15 000 lira, 13 neü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 50 000 lira, 21 nei maddede merkez 
memurları doğum yardımı 1 500, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi me
murları doğum yardımı 8 000 lira, 31 nei maddede merkez memurları ölüm yardımı 
2 500, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 5 000 
lira önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 ncı 
maddede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş ilinde kurulmuş olan Devlet Çiftli
ğinde görevlendirilen memurlarla 1959 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde çalıştırılan 
memurlar için konulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
Umekli ve •% 25 giriş kesenekleri üe artış farkları 123 700 lira* ödenek 201 nei faslın 
11, 13, 21 ve 23 ncü ve 202 nei faslın 11 ve 13 ncü maddelerinde yer alan memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 u olarak hesabedilmiştir. 

12 JSmekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 22 500 lira, 201 nei faslın, 11, 13, 21, 
23 ncü ve 202 nei faslın 21, 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık 
ve ücret tutarının % 1 i olarak hesabedilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 40 000 lira ödenek 6122 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrıla
caklar için konulmuştur. 

14,15 14 ncü maddede sandık yönetim masrafları için emekli keseneğinin 0,1454 nispetin
de 18 000 lira konulmuştur. 15 nei diğer ödemeler maddesine geçen sene olduğu gibi 
1 000 lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 lria, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nei maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı olarak konulan 15 C00 lira, veznedar aylıklarının bir yıllığının %20 si 
olarak hesaplanmıştır. 

229 Memur, hizmetli, dul ve * yetim maaşlarında yapılacak değişikliklerin gerektirdiği her 
türlü masrafların karşılığı olarak açılan bu fasla 1 330 000 lira ödenek konulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

301 10,60 Merkez yönetim masrafları 10 ncu maddede kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi içm 
yeni açılan işletme ihtiyaçları nazara alınarak 10 000 lira, 20 nei madde döşeme için 
geçen sene olduğu gibi 25 000 lira ve 30 cu demirbaş mevzuuna giren ihtiyaçların alımı, 
noksanlarının ikmali ve eskilerinin tamiri için 50 000 lira, 40 ncı maddede öteberi 
giderleri için genişliyen iş hacmi gözönünde tutularak 8 000 lira, 50 nei maddede 
aydınlatma 10 000 lira, 60 ncı maddede ısıtma 12 500 lira konulmuştur. Bu ödenek
lerin hesabında geçmiş yılların bu çeşit masrafları fiyat yükselmeleri ve nakliye 
masraflarındaki artışlar göz önünde tutulmuştur. 

302 10,60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro masrafları için yeni kurulan iki çiftlik ihtiyacı ve 
fiyat yükselmesi nazara alınarak 10 ncu maddede kırtasiye 24 000 lira, 20 nei madde
de döşeme 30 000 lira, 30 ncu maddede demirbaş 30 000 lira, 40 ncı maddede öteberi 

. giderleri 10 000, 50 nei maddede aydınlatana 15 000 lira, 60 ncı maddede ısıtma 40 000 
lira ödenek konulmuştur. ' 
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^ & ^ 

303 Basılı kâğıt ve defterler için keza işletme adedinin faaklftşmesı ^ kâğıt ve baskı 
fiyatlarının yükselmesi nazara alınarak 45 00@* Hrâk&tahâöiöt İoıltthn^jtur. 

304 11-23 11 nei maddede merkez posta ve telgraf ücreti .12* 000 lira, 13 neü maddede iş* 
letmeler ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücreti 12 000 Ura/ 2Î nei maddede 
merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 15 000,2$ neü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 12 0ÖG lira konul
muştur. 

305 13 Bu maddeye İstanbul yollama memurluğu için kiralanan binanın kiı»a ve sair mas^ 
rafları karşılığı olarak 10 000 liralık tahsisat kofiük^oş^iH'. 

306 Giyecekler 11 000 lira, merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabı
ları karşılığıdır. 

307 10-20 10 ncu maddede daimî vazife harcırahı yeni kurulmuş olan çiftliklerin personel 
ihtiyacı nazara alınarak 40 000 lira, merkez ve işletmeler için ve 20 nei maddede 

. muvakkat vazife harcırahı geçen sene olduğu gibi 4^ 000 lira köntümuştur. 
30 Müfettişler harcırahı 40 000 lira, Teftiş Kürtün Balkan ve müf€ttişlerfiiin 1959 yılı 

teftiş programına göre hesaplanmıştır. 
40 Komşu memleketlerden yapılmakta o t a zirai toplantılara idare mensuplarının iş

tiraki ve yeniliklerin görülebilmesi için ecnebi memleketler harcırahı maddesine 
15 000 lira konulmuştur. 

308 11,13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve harcırahları, 11 nei madde
de merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira, ka
nuna müsteniden memurların tedavi ve harcırah masraiları karşılığı olup, takribi 
olarak konulmuştur. 

309 21,22 21 nei maddede merkez taşıtları işletme masrafları için akar yakıt fiyatlarındaki 
artış nazara alınarak 8 000 lira, 22 nei maddede merkez taşıtları onarma masrafları 
için 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

DÖRDÜNCÜ ÇISBf * 

403 Umum Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarf edilecek giderler. 
Buna benzer diğer giderler karşılığı olarak bu sene 5 0Ö0 lira tahsisat konulmuştur. 

407 30 ladesi zaruri olan meblâğı karşılamak üzere geriverileeek para olarak konulan 1 000 
lira Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesi ile ilgili bulunan giderlere aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi ola
rak konulmuştur. 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nei maddesi, işletme merkezine en çok 5 kilometre uzaklıkta 
okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bulun
duğundan halen mevcut Konuklar, Gözlü, Altm.ova, Malya, Gelemen, Alparslan, .Po
latlı ve Balâ işletmelerimizde açılmış olan okullarla diğer işletmelerde yeniden açıla
cak okul giderlerini karşılamak üzere 20 000 lira konulmuştur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 
takribi olarak konulmuştur. 
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446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı olarak bu fasla 
100 lira ödenek konulmuştur. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince bu fasla bütçe yekûnunun binde biri 
nispetinde 7 776 lira ödenek konulmuşutr. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler karşılığı olarak 50 000 lira konulmuştur. 

450 Ziraat Fakültesinde Umum Müdürlük hesabına okutulan 18 burslu talebenin aylık burs 
ücreti ve yönetmelik gereğince hare masrafı olarak 33 300 lira hesaplanmıştır. 

451 10 Satmalma ve abone için konulan 4 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihti
va eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20,30 20 nci maddede 1 500 lira çeşitli giderler ve 30 ncu maddede 20 000 lira çiftçiye ye
ni ziraat usullerini, çeşitlerini tanıtma ve tarla günü, 5433 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (f) fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğ
retici mahiyette yayınlar yapmak içindir. 

452 10,20 Ecnebi memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarının tetkik ve bu sahadaki görgü 
ve bilgilerini artırarak işletmelerimizde verimli neticeler sağlamak üzere ecnebi mem
leketlere gönderilecek ve halen Amerika'da bulunan elemanların harcırah ve masraf
ları karşılığı olarak 10 ncu maddeye 42 740 lira ve 1959 yılında Amerika'ya gönderil
mesi düşünülen elemanların gidiş ve dönüş harcırahları ve sair masrafları için 20 nci 
maddeye 162 810 lira ödenek konulmuştur. 

458 Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 50 000 lira konulmuştur. 

476 Açılacak kursların giderleri olarak 77 000 lira ödenek konulmuştur. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

501 1958 yılında tahakkuk edecek borçlan karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 2 500 
lira konulmuştur. 

502 Bu fasla konulan, 15 700 liralık tahsisat Umum Müdürlüğün 1950 - 1957 yılları borçları 
ile mülga idarenin faaliyetlerinden doğmuş ilamsız borçlarını karşılamak üzere ko
nulmuştur. 

505 Bu fasla konulan 300 000 lira : Halen mahkemelerde idare aleyhine açılmış olan dâva
ların aleyhe neticelenmesi halinde ödenecek ilamlı borçları karşılamak üzere konul
muştur. 

(A/2) — Yatirımlaâ' 

701 Bu tertibe konulan 75 000 lira idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhta-
colanlarmm onarma giderleri karşılığıdır. 
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1959 yılı içinde Gözlü, Çiçekdağı, Turunçgiller, Malya ve Türkgeldi çiftliklerinde yaptı
rılacak idare binaları için 330 000 lira konulmuştur. 
1959 yılında Alparslan, Dalaman, Yalova, Acıpayam, Balâ, Çiçekdağı işletmeleri ile 
merkezde yapılması zaruri görülen memur lojmanları karşılığı olarak 1 000 000 lira 
konulmuştur. 

Ceylânpmar, Acıpayam, Çiçekdağı, Balâ ve Malya çiftliklerinde yapılacak dağıtma 
tesisleri ve taban betonaj işleri için 150 000 lira konulmuştur. • 

B) Oelir Bütçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1959 yılı gelir bütçesi maddesiz iki 
fasıldan ve 7 776 197 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi katma 
bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık1 safi gelirinin karşılanmasını 
âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi umumi yekikıu olan 7 776 197 liranın bir 
tek fasıl halinde gelir bütçesine konulması mümkün olmakla beraber ayrıca her mües
sesede olduğu gibi bu idarenin de meselâ akitler ahkâmına riayetsizlik halinde temi
natların irat kaydedilmesi gibi gelirleri de olabileceği düşünülerek bu gelirlerin ayrı 
bir fasılda yer almasını teminen ikinci bir fasıl ilâve edilmiş ve bundan da 10 000 li
ra gelir tahmin olunmuştur. Böylece gider bütçesi umumi yekûnu olan 7 776 197 lira
dan yukarda arz edilen 10 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birinci 
faslına geçirilen 7 766 197 liranın Döner Sermayenin 1959 yılı safi gelirinden ayrıla
cak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 

O) Hülâsa ve netice 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun kendi
sine tahmil ettiği vazifeler ve dolayı siyle memleket ziraatinin kalkınmasında kendisi
ne düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 

m-
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Rapor 
21 . / . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâleti Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün malî yılı bütçesi tarafımızdan 
tetkik ve elde* olunan neticeler aşağıda arz edilmiştir. 

A) Umumi mütalâa : 
5433 sayılı Kanunla yurt çiftliğinin zirai verimini artırmak, istihsalini çeşitlendirmek ve mah

sulün kalitesini yükseltmek gayesiyle iyi tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyacını sağlamak ziraat 
alanında çiftçiye öğreticilik etmek maksadiyle kurulup 1950 yılında faaliyete geçen Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 17 işletme ile İşe başlamış olup halen 21 işletme ile bir turunçgiller 
bahçesine ve merkezde de bir atelyeye sahip bulunmaktadır. 

Umum Müdürlük işletme ahdinin akışına muvazi olarak ve«tekâmülünü ilerleterek memleket çift 
çişine iyi vasıflı tohumluk, damızlık tevzHerin* ve diğer hususlardaM; yardam imkânlarını her sem1 

çoğaltmak suretiyle inkişafla» g^emrektedir. 

Bu cümleden olarak 1950 den 1958 yılına kadar «1958 dâhib çeşitli istihsallerle yapılan tevzi 
ler aşağıda gösterilmiştir.. 



Nevi 1950 1951 1952 1953 1954 

Hububat.'(*} 
İstihsal (ton) 95 542 96 792 101 080 152 874 74 470 
Tohumlu tevzii (Ton; 55 053 45 512 72 823 96 899 43 294 
Yemeklik ve yemlik 
tevzii (Ton) 10 092 9 303 10 122 19 138 s .195 

fidancılık ve 
Sebzecilik (•) . 

Meyva fidanı tevzii (Ad.) 54 334 72 078 77 065 52 330 173 274 
Meyvasız fidan » » 210 244 309 556 177 223 230 649 116 666 

9 Bağ çubuğu » » - — — — 53 000 
iç Sebze fidesi » » 7 000 30 445 281 572 166 917 500 441 
»5 Aşı kalemi » » ' 13 640 20 496 30 195 .15 627 20 424 
2 Sebze tohumu » Ku. 

j§ Hayvancılık 
^ Damızlık sığır baş 60 100 150 152 128 

» koyun » 50 50 648 1 355 1 495 
piliç aded 4 500 5 600 5 699 
yumurta » 19 528 15 000 16 750 52 000 

(*) Bu gruplara dâhil tevziatta FON uşletmttsi istihsali de dâhildir. 

1955 1956 19 

101 360 96 972 13 
68 293 67 773 7 

8 361 7 538 

237 680 
58 710 
68 800 
509 525 
12 802 

— 

265 212 
58 710 
197 260 

1 335 232 
31 275 

— 

27 
1£ 
50 

1 41 
1 

223 64 
1 893 1 298 
4 341 19 755 4 
16 807 20 847 17 
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1959 yılında 500 000 piliç, 350 000 yumurta tevzii plâna alınmıştır. 
Bunlar miktar itibariyle kayda şayan ve maksada uygun görülmüş ve bu meyanda çayır, mer'a, 

tesis ve ıslahı mevzuları ele alınmış 1957 de 13 750 dekar ekilmiş, 1958 de ise 50 485 dekar faz-
lasiyle 64 235 dekar ekilmek suretiyle memleket hayvancılığının inkişafında âmil olacak yonca 
ve korunga ekilişlerine lüzumlu tohumlukların da çiftçiye ulaştırılmasını temin bakımından sulu 
ve kuru şartlar da geniş mikyasta yonca, korunga ekilişleri vücuda getirilmiştir. 

ifa etmekte olduğu hizmetin neticesi olarak # ziraat, yol makinalarına, nakil vasıtalarına, ve 
sair ziraat aletlerine sahibolan idare Ankara'daki merkez atelyesi ile işletmelerdeki atelyelerinde 
bu alet ve makinaların onarımını yapmakta ve yedek- parça ihtiyaçlarının % 40 mı imal etmekte
dir. Ayrıca bu atelyelerinde 19 713 makina tamiri, 35 991 aded yedek parça satışı yapmak sure
tiyle yardımlarda bulunmuştur. İşletmelerde muhtelif mevzularda meslekî kurslar açılmak sure
tiyle ziraat sahasına bilgili eleman yetiştirilmiş ve yurda faydalı hizmetler ifa edilmiştir. 

Üretme çiftlikleri birçok âmme hizmetleri yapmış ve kârlarının bir kısmını bu hizmetlere sarf 
etmiş olmasına rağmen 1950 yılından itibaren her sene bilançolarını kârla kapatarak 1957 sonuna 
kadar «1957 dâhil» ceman 62 107 640 lira kâr etmiş, bu kârlar da işletmelerin tekâmülünü sağ
lamış bulunmaktadır. 

B) Devlet Üretme Çiftlikleri bölgelerinde polikültür ziraat sisteminin yerleşmesinde., rehber 
olması hususundaki temennimize uyularak işletmeleri civarında örnek köylerin ele alınarak bu 
mevzularda her sene artan bir faaliyet göstermiştir. 

Hulâsa ve netice 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün; münhasıran kendi faaliyet ve mesaisi 
neticesi olarak elde edilecek kârlardan sağlanmak üzere geçen sene bütçesine nazaran 1 740 255 
lira fazlasiyle 6 221 197 lira olarak tanzim olunan normal bütçenin ve yine geçen seneye nazaran 
650 000 lira fazlasiyle 1555 000 lira olarak tanzim edilmiş bulunan yatırım bütçesinin fasıl ve 
maddeleri üzerindeki tetkiklerimiz neticesinde konulan tahsisatın mevzuata ve ihtiyaca uygun oldu
ğu görülmüş olduğundan yüksek tetkik ve tasviplerinize saygı ile arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu Kars Mebusu Manisa Mebusu Eize Mebusu 
E. Cenanı B. öcal S. Mthcıoğlu H. Agun 

Trabzon Mebusu 
/. Şener 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/263 29 . 1 . 1959 
Karar No: 39 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . XI . 1958 ta
rihli ve 71-828/3210 sayılı tezkeresi ile gönderi
len kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Ziraat Vekili, Devlet Üretme Çiftlikleri 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum müdürleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
ihzar etmiş oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve müessesenin faaliyeti ile alâkalı mevzular 
üzerinde cereyan eden müzakerelerden sonra 
bütçenin masraf ve varidat cetvelindeki fasıl ve 
maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 1 740 258 lira fazlasiyle 
6 221 197 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise yine 650 000 lira faz
lasiyle 1 555 000 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş olup fasıl ve maddelerde gö
rülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyi
hanın gerekçesinde her fasıl ve madde hakkın
da ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

(A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde yapılan tetkik ve müzakere neticesin
de 6696 sayılı Kanunun bu seneki tatbikatı do-
layısiyle 448 nci fasla mevzu tahsisatın müesse
senin bünyesi dolayısiyle fazla olduğu görüle
rek bu fasıldan 40 000 liranın tenzili, gerek burs 
farkı ve gerek yeniden ilâvesi zaruri görülen 
burslar için 450 nci üniversite ve yüksek okul
larda okutulan talebelere verilecek burslar fas
lına 20 450 liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu 
suretle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 6 201 647 

lira olarak ve (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da gecen yıla 
nispetle 2 390 255 lira fazlasiyle 7 776 197 lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş olup 
bu varidat, döner sermayenin yıllık safi gelirin
den ayrılan 7 766 197 ve çeşitli varidat olsfrak 
mevzu 10 000 liradan terekkübetmektedir. 

(A/l) işaretli cetvelde yapılan değişik do
layısiyle tenzili lâzımgelen 19 550 lira (B) işa
retli cetvelin birinci faslına aksettirilmek sure
tiyle varidat cetveli yekûnu 7 756 647 lira ola
rak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, tah
sisat rakamlarında yapılan değişikliklerden son
ra husule gelen yekûn rakamlar metinlere akset
tirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri 1959 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 

H. îmre 
Mazbata M. 

İzmir 
B. Bilgin 
Antalya 

K. Akmantar 
Artvin 

Y. Oümüşel 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünd 

Artvin 
ff. Çeltikçioğlu 

Çankırı 
F. Arkan 
Denizli 

A. R. Karaca 
İsparta 
T. TığU 
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İstanbul 
/. Sevel 

İzmir 
D. Akbel 
Nevşehir 
N, önder 

• İstanbul 
N. 2W » # 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Kize 
M. Agun 

Sinob 
ö. özen 

* Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Bize 
M. önal 
Trabzon 
/. Şener 

i S» Seyun : 52 j 



13 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çilftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar. 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 6 221 197 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 555 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 7 776 197 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri U-
mum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılında elde edi
lecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarih ve 
tahsiline 1959 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . V I . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1959 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fashndaki 
tahsisat üstünde çıkan 1958 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1959 yû% bffîçe kmunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yalı yatıranlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 6 201 647 lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı {A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 555 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı masrafiarma 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli «etvelde 
gösterildiği üzere 7 756 647 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmi§tir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Şayii» : 52) 
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Hü, 

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar .1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktanlacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman , 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkah 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

îmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Saaayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : 52 ) 
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A/l CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encüınenco 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

13 İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar.ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 507 900 507 900 507 900 
13 İsletmeler ve merkez atelyesi 

memurları maaşı l 534 675 1 575 900 1 575 900 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 000 2 000 2 000 
23 İşletmeler ve merkez atelyesi 

memurları açık maaşı 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 2 047 575 2 088 800 2 088 800 

518 075 

576 725 

518 075 

576 725 

518 075 

576 725 

Fasıl yekûnu 1 094 800 1 094 800 1 094 800 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 10 625 10 625 10 625 
13 işletmeler ve merkez atelyesi 

geçici hizmetliler ücreti 39 665 39 665 39 665 

Fasıl yekûnu 50 290 50 290 50 290 

15 000 

47 000 

15 000 

50 000 

15 000 

50 000 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
işletmeler ve merkez atelyesı 
memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
tşletmeleı* ve merkez atelyesı 
memurları ölüm yardımı 
Yakacak mmmı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 500 

8-000 

2 500 

5 000 
1 080 

80 080 

1959 ; 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira * 

l 500 

8 000 

2 500 

5 000 
1 080 

83 080 

yûı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 500 

8 000 

2 500 
. 

ö 000 
1 080 

m 080 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş •kese-
nekleriyle artış farkları 122 100 123 700 123 700 
% 1 ek karşılıklar 22 200 22 500 22 500 
Emekli (ikramiyesi 40 000 40 000 40 000 
Sandık yönetim (masrafları 13 905 18 000 18 000 
Diğer ödemeler 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 199 205 205 200 205 200 

Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 13 000 15 000 15 000 
Memur, hizmetli, emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
(Bu fasıldan (A/l) işaretli cet
velin alâkalı tertiplerine ge
rekli tahsisatı aktarmaya Ma
liye Vekili yetkilidir) ' 0 1 330 000 1 330 000 

tkinci kısım yekûnu 3 487 051 4 869 271 4 869 271 

{ S, Sayısı : 52 ) 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf 
lan 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

posta ve telgraf masrafları 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 
23 İşletmeler ve merkez atelyesi 

telef on masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 
25 000 
50 000 
5 000 
10 000 
10 000 

105 000 

10 000 
25 000 
50 000 
8 000 
10 000 
12 500 

115 500 

10 000 
25 000 
50 000 
8000 
10 000 
12 500 

115 500 

12 000 
20 000 
20 000 
5 000 
10 000 
25 000 

92 000 

24 000 
30 000 
30 000 
10 000 
15 000 
40 000 

149 000 

24 000 
30 000 
30 000 
10 000 
15 000 
40 000 

149 000 

20 000 45 000 45 000 

10 000 

7 500 

12 000 

7 500 

37 000 

12 000 

12 000 

15 000 

12 000 

51 000 

12 000 

12 000 

15 000 

12 000 

51 000 

( 8. Say;sı : 52) 
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Tahsisatın nev'i 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

1958 
Y ı i ı 

tdihsisatı 
Lira 

3 000 

3 000 

6 000 

35 000 
48 000 
35 000 
5 000 

1959 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

10 000 

11 000 

40 000 
48 000 
40 000 
15 000 

10 000 

0 

11 000 

40 000 
48 000 
40 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 123 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
İşletmelere ve merkez atelyesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
8 000 

12 000 

143 000 

4 000 
8 000 

12 000 

143 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

405 000 

8 000 

3 000 

11 000 

547 500 

8 000 

3 000 

11 000 

547 500 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil maaraflan 5 000 5 000 5 000 

(S, Sayısı : 52 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 1 000 i 000 1 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 20 000 20 000 20 000 

419 Mahkeme masraf lan 10 000 10 000 10 000 
0 Pasif korunma masrafları 1 0 0 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 0 100 100 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa yardım fonu 0 7 776 7 776 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 0 50 000 10 000 

450 

451 
10 
20 
30 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma ve tarla 
günü masrafları 

Fasıl yekûnu 
« -

33 300 

2 000 
1 000 

20 000 

23 000 

33 300 

4 000 
1 500 

20 000 

25 500 

53 750 

4 000 
1 500 

20 000 

25 500 
—-—r-r-r. :rr-r 
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M. 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna gör© staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin Jıarcırahlan ile 
başka her çeşit masrafları 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Fuar ve sergi masrafları 
Kurs umumi masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

14 150 

56 240 

70 390 

30 000 
77 000 

Dördüncü kısım yekûnu 270 691 

42 740 

162 810 

205 550 

50 000 
77 000 

486 226 

42 740 

162 810 

205 550 

50 000 
77 000 

466 676 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

2 500 
15 700 

300 000 

318 200 

2500 
15 700 

300 000 

318 200 

2 500 
15 700 

300 000 

318 200 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

• UMUMİ YEKÛN 

3 487 051 
405 000 
270 691 
318 200 

4 480 942 

4 869 271 
547 500 
486 226 
318 200 

6 221 197 

4 869 271 
547 500 
466 676 
318 200 

6 201 647 
... ,JT=::,:.-: , 
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A>2 CETVELİ 

• 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Bina onarımı 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 
İşletmeler ve merkez memur
ları lojmanları yapımı 

Fasıl yekûnu 

Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

75 000 

130 000 

350 000 

480 000 

350 000 

905 000 

B - CETVELİ 

Varidatm nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
Memur lojmanlarından alma 
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMİ YEKÛN 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

5 372 942 

8 000 
5 000 

5 385 942 

1959 yü 
Hükümetçe 

İBtenen 
Lira 

75 000 

330 000 

1 000 000 

1 330 000 

150 000 

1 555 000 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

7 766 197 

0 
10 000 

7 776 197 

i için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

75 000 

330 000 

1 000 000 

1 330 000 

150 000 

1 555 000 

L için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

7 746 647 

0 
10 000 

7 756 647 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatta 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 7.6.1949 

Numarası 

5433 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanunu 

D CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisyen 

Ressam 

» 
Kaloriferci 
Kartograf 
Sondör 
Topograf 
Şoför 
Daktilo 

5 Tercüman 
Memur 

Sürveyan 
» 

6 Dağıtıcı 
» 

Santralci 
Bekçi 
Odacıbaşı 

MERKEZ 

Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

Odacı 

6 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
5 
2 
1 
11 
3 
3 
5 
5 
1 
3 
1 
2 
1 

625-
550 
475 
400 
300 
550 
475 
350 
225 
350 
350 
350 
300 
250 
225 
200 
475 
300 
250 
200 
350 
300 
250 
200 
200 
150 
150 

tt 
H 

1 Teknisyen 
» 

Ressam 
3 Hastabakıcı 

» 
» 

4 Daktilo 
» 
» 
» 

5 Depo şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Sürveyan memur 
» » 

l§letm$Ur 

Yekûn 

Aded Ücret 

Yekûn 95 

8 125 
3 100 

9 
3 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
3 
4 
1 
10 
25 
18 
11 
13 
2 
5 
5 

126 

625 
550 
300 
250 
225 
200 
225 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
300 
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E CETVELİ 

P. M. Tahsisatın ııev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 tşletmeler ve Merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

L CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık I I). Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

11 Memur 
12 » 
13 » 
11 Saymanlık memuru 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

5 Müdür (uzmanlık yeri) 
9 Makina ekipleri şefi 

10 » » » 
9 Ayniyat memuru 

2.) 
20 
30 

80 
40 
35 
40 

LO Ayniyat memuru 
11 » » 
10 Ambar memuru 
11 » . » 
12 » » 
11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 
8 Sorumlu sayman 
9 • » » 

12 Veznedar 
13 » 
14 Savmanlık memuru 
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İcra Vekilleri Heyetinin 11 . IH . 1958 tarih ve 4/10085 sayılı Ka

pariyle 1958 yılında tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro 

Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Baştesviyeei 

MERKEZ 

625 12 7 500 

Yekûn 
tlâveli tediye 

Yekûn 

7 500 
3 125 

10 625 

İsletmeler ve merkez atelyesî 

Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni (*) 
Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni (#) 
Tarım alet ve mak'inaları kurs 
öğretmeni (*) 
Hayvancılık ve diğer kurslar 
öğretmeni (*) 
Bağ-, bahçe ve diğer kurslar 
öğretmeni (*) 

Yekûn 
İlâve tediye 

10 

3 

1. 

8 

1.3 

150 

250 

200 

150 

150 

Yekûn 

7 500 

3 750 

1 000 

6 000 

9 750 

28 000 
11 665 

39 665 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhi
linde kullanılacaktır. 

»>»« 
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Devre : X I • • A V T O I 

İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

1959 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 





Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/270) 

r. c. 
Başvekalet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-824/3206 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1959 yılı bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yalı 
F. M. bütçesi teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı merkez kadroları tutarı 
(L) cetveli tutarı 

4598 sayılı Kanuna göre verilen üst derece farkı 

6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beş tahsisat 

201 12 Vilâyet memurları maaşı 
Mevcut, teşkilât kanunlarına bağlı kadroların tutarı 10 014 900 10 014 900 
(L) cetveli tutarı 1 668 300 1 668 300 

713 400 
36 000 

677 400 
109 500 

786 900 
327 875 

1 114 775 

713 400 
36 000 

677 400 
109 500 

786 900 
327 875 

1 114 775 

V V -

8 346 600 8 346 600 
4598 sayılı Kanuna göre ödenen üst dereceler farkı 1 281 036 1 281 036 

9 627 636 9 627 636 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beş tahsisat 4 011 514 4 011 514 

Yekûn 13 639 150 13 639 150 
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P. M. 

Teşkilât kanunlarına bağlı merkez ve vilâyet kadrolarında bir 
değişiklik olmadığı için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

201 21 Merkez memurları açık maaşı 
Merkez kadrolarında çalışanlardan açıkta kimse bulunmadı
ğından maddenin devamını teminen bu tertibe bir lira konul
makla iktifa olunmuştur. 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 
Devam edegelen bütçe tatbikatına nazaran ihtiyaca kâfi gel
diğinden geçen yılların aynı teklif edilmiştir 

-202-. 11 Merkez memurları ücreti 
3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolar tutarı 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilecek beş tahsisat 

Yekûn 

12 Vilâyet memurları ücreti 
Kanuni kadrolar tutarı 
Fidanlıklarda çalıştırılanların ücreti 
Oıman okullarında çalıştırılanların ücreti 
Avukatların ücreti 
Üst dereceler farkı 

(I») cetveli tutarı 

6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilecek beş tahsisat 

Yekûn 

3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolarına göre istihdam edil
mekte bulunan yukarda müfredatı yazılı barem içi ücretlile
rin durumlarında geçen yüa nazaran bir değişiklik olmadığı 
cihetle bu tertip tahsisatı geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

21 Merkez hizmetliler ücreti 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin merkez kısmında ya
zılı 60 kadronun bir yıllık ücreti tutarı 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilecek beş aylık 
tahsisat 

1958 yılı 
bütçesi 

1959 yılı 
teklifi 

21 250 

5 700 
2 375 

8 075 

21 250 

5 700 
2 375 

8 075 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2 700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2 700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

116 700 

48 625 

116 700 

48 625 

Yekûn 165 325 165 325 
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1958 yıh 1959 yılı 
h\ M. bütçesi teklifi 

Merkez hizmetlileri kadrolarından sadece bir tanesinde un
van ve aylık değişimi yapılmış ise de bunun arz edeceği far
kın tasarrufla karşılanması, bütçe tatbikatına nazaran müm
kün görüldüğünden bu tertip tahsisatı da geçen yılın aynı 
olarak teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Teklif olunan 1 915 kadronun bir yıllık ücreti tutarı 3 365 000 3 749 400 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beşa ylık tahsisat 1 397 250 1 547 600 

Yekûn 4 762 650 5 297 000 

1958 bütçe yılında 1 727 olan vilâyyetler hizmetlileri kad
rosu, 1958 - 1959 ders yılının Temmuz ayı içinde mezun ola
rak hizmete girecek 100 muhafaza memuru kadrosu ile her 
yıl inkişaf gösteren Teknik Araştırma ve Fidanlıklar ça
lışmalarının ihtiyaçlarında ve yeniden kurulan Toprak Mu
hafaza ve Mera Islahı Şubesi emrinde istihdam edilecek muh
telif unvanlı ceman 88 kadro ile birlikte 1 915 e yükselmiş 
ve bu suretle mezkûr maddeye geçen yıla nazaran 534 350 
lira fâziasiyle 5 297 000 lira tahsisat kcnulmuştur. 

203 Geçici Hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 220 000 220 000 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile haber alma nöbetçileri üc

reti 2 717 000 2 861 000 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçileri ücreti 371 875 425 000 

Yekûn 3 308 875 3 506 000 

Geçici hizmetliler ücretlerinin 13 ncü maddesinde 144 000 
lira ve 14 ncü maddesinde de 53 125 lira olmak üzere geçen 
yıla nazaran 197 125 liralık bir fazlalık görülmektedir. Bu 
artış geçen yıl 4 611 aded olan yangın bekçi ve koruyucuları
nın 1959 yılı için 438 fâziasiyle 5 049 a çıkarılmasından ve 
haber alma nöbetçileri için her yıl konulmakta bulunan 
75 000 liralık tahsisatın da bu yıl için 50 000 lira fâziasiyle 
125 000 lira olarak teklif edilmesinden ileri gelmiş ve böyle
ce 13 ncü maddede 94 000+50 000=144 000 lira fazlalık hu
sule gelmiştir. Ayrıca köy ağaçlama sahaları için istihdam 
edilmekte olan 250 aded bekçiden 75 lira ücretli olanlarının 
istihkakları da 100 liraya çıkarılmış bulunması hasebiyle 14 
ncü madde tahsisatı da geçen yıla nazaran 53 125 artış gös
termiş ve bu suretle bahis konusu faslın 3 308 875 lira olan 
1958 yılı tahsisatı 1959 yılı için 197 125 lira fâziasiyle 
3 506 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

( S. Sav ısı .: 5^ ) 



1958 yılı 
bütçesi 

45 000 
440 000 

5 000 
85 000 
3 000 
15 000 
13 000 

606 000 

1959 yılı 
teklifi 

45 000 
520 000 
5 000 

90 000' 
3 000 
15 000 
13 000 

691 000 

M. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar: 
11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurlaüi çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Yekûn 

Bütçe tatbikatından elde edilen neticeye göre bu faslın sadece 
12 ve 22 nci maddelerine 80 000+5 000=85 000 liralık bir 
zam yapılması zaruri görülmüş ve bu itibarla mezkûr faslın 
606 000 liradan ibaret olan 1958 yılı tahsisatı 1959 yılı için 
85 000 lira fazlasiyle 691 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 
İhtiyacı karşılamakta bulunduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun yereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 % 5, % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 
12 % 1 'ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandığın yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

775 336 
140 970 
250 000 
50 000 

350 000 

798 813 
145 238 
250 000 
50 000 

350 000 

Yekûn 1 566 306 1 594 051 

Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin 1959 yılı vilâyetler kıs
mında vukubulan kadro artması dolayısiyl'e bu faslın sadece 
11 ve 12 nci maddelerinde ceman 27 745 lira tutan bir faz
lalık husule gelmiş ve böylece mezkûr faslın, tahsisatı bu mik
tar fazlasiyle 1 594 051 lira olarak teklif edilmiştir, 

Temsil tahsisatı 2 100 2 100 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden öden'en 
Umum Müdürlük tahsisatı olarak geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

Askerlik d e m öğretmenleri ücreti 720 1 440 
5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasına göre 
ders saati ücreti iki buçuk lira olup bu miktara 41.78 sayılı 
Kanuna göre ayrıca % 25 zam verilmektedir. Bu suretle 
ders başına 2,5 liradan üç sınıfta dokuz ders ve 8 ay ders 
müddeti hesabiyle 288 ders saati için geçen yıl 720 lira tah-
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1958 yılı 1959 yılı 
F. M. bütçesi teklifi 

sîsat alınmış ise de bu ders yılında açılacak Orman Tekniker 
Okulunun dersleri de nazara alınarak bu faslın tahsisatı bir 
misil fazlasiyle 1 440 lira olarak teklif olunmuştur. 

221 EmekM, dul ve yetim maaşı 610 000 610 000 
Umum Müdürlüğümüz teşkilâtında emekli, dul ve yetim aylı
ğı almakta bulunan halen 509 kişi vardır. Bunların aylıkla
rından başka 6676 sayılı Kanuna tevfikan yılda üç defa öde
nen ikramiyeleri de dâhil edildiği takdirde 610 000 lira ola
rak konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi geldiği görüldüğünden 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

229 Memur, hizmetli, emeMi, dul ve yetim aylıklarında yapılacak 
değişikliklerin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı # 8 440 000 
Maaş ve ücretlerle yapılması düşünülen artırma için konul
muştur. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Yekûn 

Bu faslın maddelerine mevzu tahsisatın gün begün inkişaf 
gösteren hizmetler ve iktisadi kalkınmaya muvazi olarak ya
pılan ayarlamalar muvacehesinde ihtiyaca kâfi gelmediği 
bütçe tatbikatı neticelerinden anlaşılmış bulunduğu cihetle 
1959 yılı tahsisatında 47 000 liralık bir artırmanın yapıl
ması zaruri görülmüş ve mezkûr yıl tahsisatı geçen yıla na
zaran bu miktar fazlasiyle 122 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 343 700 458 400 
Yukarıda yazılı faslın artırılması hakkındaki sebepler vilâ
yetler büro masraflarına ait maddeler için de aynen mevzu-
ubahsolması hasebiyle 30 maddeyi ihtiva eden bu faslın 
343 700 liradan ibaret bulunan 1958 tahsisatı da 1959 yılı 
için 114 700 lira fazlasiyle 458 400 liraya çıkarılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt v£ defterleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar basılı kâğıt ve defterleri 

20 000 
25 000 
11 000 
9 000 
10 000 

75 000 

40 000 
32 500 
22 000 
12 500 
15 000 

122 000 

50 000 
10 000 
3 000 

75 000 
11 000 
4 000 
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1958 yılı 1959 yılı 

M. bütçesi teklifi 

Faaliyette bulunan amenajman heyetleri tarafından hazırla
nan plânların ciltlettirilmesi ve takas yon defterleri yaptırıl
ması gibi ihtiyaçlar da nazara alınarak her gün programlı 
bir şekilde artan büro hizmetlerinin arz ettiği masrafları 
bütçe imkânları nispetinde karşılayabilmek için bu fasıl 
tahsisatı da geçen yıla nazaran 29 000 lira fazlasiyle 95 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri • 
12 Vilâyetler posta ve. telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon masrafları 
36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları telefon masrafları 

Yekûn 

Artan hizmetlerin mevcut tahsisatla ifa edilemiyeceği 1958 
bütçe yılının yedi aylık tatbikat devresinden elde edilen 
neticeden anlaşılmış olması hasebiyle bu faslın tahsisatı 
geçen yıla nazaran 41 000 lira fazlasiyle 239 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

305 Kira Bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Sınırlama 
14 Amenajman 

. 15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
16 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları 
17 Hastalıklarla mücadele işleri 

Yekûn 

Bu faslın sadece 14 ncü amenajman maddesine, kiralanan depo 
binası için 1 000 lira tahsisat konulmasına zaruret hâsıl 
olmuş ve bu sebeple 1958 yılının 91 004 lira olan tahsisatı 
1959 yılı için 999 İka fazlasiyle 92 003 lira olarak teklif 
edilmiştir. 
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16 Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 3 000 5 000 

Yekûn 66 000 95 000 

45 000 
50 000 
35 000 
30 000 
35 000 
3 000 

198 000 

45 000 
60 000 
50 000 
45 000 
35 000 
4 000 

239 000 

1 
85 000 

1 
1 

3 000 
1 

3 000 

91 004 

1 
85 000 

1 
1 000 
3 000 

1 
3 000 

92 003 



M. 

Giyecekler 
10 Merkez 
20 Vilâyetler 

Merkez giyecekleri izahatı 

Teknik memurların elbisesi 
Teknik memurların ayakkabısı 
Hizmetlilerin elbiseliği 
Hizmetlilerin ayakkabısı 
Hizmetlilerin paltoluğu 
•Hizmetlilerin tulumu 
Memurların iş gömleği 
İlân masrafları 

Vilâyetler giyecekleri izahatı 

Teknik memurların elbisesi 
Teknik memurların ayakkabısı 
Muhafaza ve tatbikat memurları
nın elbise ve tozluğu 
Muhafaza ve tatbikat memurları
nın ayakkabısı 
Muhafaza ve tatbikat memurları
nın paltoluğu 
Muhafaza ye tatbikat memurları
nın sırt çantası 

• 
Aded 

125 X 
125 X 
40 X 
40 X 
20 X 
15 X 

Aded 

1 900 X 
1 900 X 

1 400 X 

1 400 X 

400 X 

150 X 

Fiyat 

195 = 
75 = 
285 = 
50 = 
300 = 
100 == 

Yekûn 

Fiyat 

195 = 
75 = 

195 == 

75 — 

165 = 

50 = 

Yekûn 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

24 375 
9 375 
11 400 
2 000 
6 000 
1 500 
5 000 
1 500 

61 150 

Tutan 
Lira, 

370 500 
142 500 

273 000 

105 000 

66 000 

7 500 

964 500 

İÖ58 yıh 
bütçesi 

33 000 
583 630 

616 630 

1959 yıh 
teklifi 

61 150 
964 500 

1 025 650 

Kumaş fiyatlarında yapılan ayarlama dolayısiyle merkez ve vilâyetler giyecek ihtiyaç
ları için konulan tahsisat geçen yıla nazaran 409 020 lira fazlasiyle 1 025 650 lira 
olarak teklif edilmiştir. 
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10 
F. 

307 

M. 

10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

30 
40 
50 

70 

92 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vaziie harcırahı 
Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Amenajman muvakkat vazife harcırahı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat*vazife harcırahı 
Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları muvakkat vazi
fe harcırahı 
Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle, bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
3573 sayılı Kanun mucibince deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil 
vasıtaları masrafları 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49ncu maddesi gereğince 
muhafaza memurlarına verilecek tazminat 

İktisadi Devlet Teşekküllerince işletilmekte bulunan nakil 
vasıtaları ücretlerinde 1958 yılı içinde yapılan ayarlama ve 
buna muvazi olarak hususi teşebbüsler tarafından işletilen 
vasıta tarifelerinin de artırılmış bulunması dolayısiyle yu
karda yazılı maddelerdeki hizmetlerin mevcut tahsisatla ifa 
edilemiyeceği anlaşılmış bulunduğundan bu fasıl tahsisatı 
geçen yıla nazaran 365 550 lira fazlasiyle 1 907 350 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

1958 yılı 
bütçesi 

80 000 
350 000 
20 000 
110 000 
30 000 
65 000 

1959 yılı 
teklifi. 

120 000 
440 000 
30 000 
140 000 
40 000 
65 000 

40 000 

90 000 

40 000 

30 000 
240 000 
8 000 

40 000 
350 000 
26 000 

110 000 

40 000 40 000 

438 800 466 350 

Yekûn 1 541 800 1 907 350 

308 

309 

4598 sayılı Kanun gereğince ödene 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

cek tedavi masrafları ve 

5 000 
60 000 

5 000 
60 000 

21 
22 
51 
52 
53 

Yekûn 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme masrafları 
Merkez taşıtları onarma masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarmam asraflan 
Fidanlıklar motorsuz taşıt masrafları 

65 000 65 000 

8 000 
5 000 

205 000 
49 750 
10 000 

12 500 
10 000 
285 000 
75 000 
20 000 
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1958 yılı 
bütçesi 

10 000 

100 000 

30 000 

9 000 

1 
5 000 

6 000 

6 000 

3 000 

446 751 

1959 yılı 
teklifi 

15 000 

130 000 

45 000 

13 500 

1 
10 000 

9 000 

9 000 

4 500 

638 501 

54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtları iş

letme masrafları 
56 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtları onar

ma masrafları 
57 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları motorlu taşıtları 

işletme masrafları 
58 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları motorsuz taşıtla

rı masrafları 
59 Orman Fakültesi yurdu motorlu taşıtları işletme masrafları 
60 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonlan motorlu taşıtları 

onanma masraflan 
61 Amenajman gruplan ve harita ekipleri motorlu taşıtları iş

letme masraflan 
62 Amenajman gruplan ve harita ekipleri motorlu taşıtları onar

ma masraflan 

Yekûn 

Merkezde Umum Müdürlük emrinde, teknik memurların tat
bikat işleri için taşra teşkilâtına gidip gelmelerinde kullanılan 
otobüs, pikap, kamyonet ile, taşra teşkilâtında bulunan diğer 
kamyon, pikap, traktör, otobüs ve jeep gibi vasıtaların işle
tilmesi için lâzım olan akar yakıtın, 1958 yılı içinde yapılan 
ayarlama muvacehesinde daha fazla ücretle temini zarureti 
ve diğer taraftan da hayli yıpranmış bulunan vasıtaların sık 
sık yaptırılmakta bulunan tamirleri karşısında mevcut tahsisa
tın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği neticesine varıldığından bu fasıl 
tahsisatı bütçe imkânları göz önüne alınarak geçen yıla na
zaran 191 750 lira fazlasiyle 638 501 lira olarak teklif edil
miştir. 
Temsil masrafları 5 000 5 000 
Gteçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci -maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 50 000 50 000 
40 Mahkeme hardan . 50 000 50 000 

Yekûn 100 000 100 000 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 30 000 30 000 
Uludağ ve Ahant mıntakası ormanlarında tefrik edilen av 
üretme sahalanmn tesis işini meydanagetirmek, lüzumlu av 
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1958 yılı 1959 yılı 

M. bütçesi teklifi 

hayvanlarını temin eylemek maksadiyle geçen yılın aynı tek
lif edilmiştir. 

Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar kar

şılığı 
20 Taşıt masraflan 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yekûn 

Programlı bir şekilde hızlandırılan ve ara verilmeden de
vam edegelen mücadele işlerinin gerektirdiği masraflar ile, 
işçi gündeliklerinin mevcut tahsisatla karşılanamıyacağı 
bütçe tatbikatından anlaşılmış bulunduğundan bu faslın 
tahsisatı geçen yıla nazaran 125 000 lira fazlasiyle 385 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 133 300 175 000 
12 Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu masrafları 166 520 413 120 

20 000 
10 000 
130 000 
100 OÖO 

260 000 

65 000 
20 000 
200 000 
100 OOö 

385 000 

Yekûn 299 820 588 120 

1. 100 talebe ile tedrisata devam eden Orman Muhafaza 
Okulu talebeleri için 305 gün hesabiyle 250 kuruş üzerin
den yiyecek ve 523 lira üzerinden de giyecek masrafı ka
bul edilmek ve diğer masraflar da göz önüne alınmak su
retiyle II nci maddenin 1958 yılında 133 300 lira olan tah
sisatı 1959 yılı için 41 700 lira fazlasiyle 175 000 liraya yük
seltilmiştir. 
2. Düzce Orman Tatbikat Okulunda halen 50 talebe mev-
cudolup 1958 - 1959 ders yılı içinde mezun olacak bu talebele
rin yerine yenisi alınmıyacak ve tatbikat okulu faaliyeti böy
lece sona ereceğinden mezkûr okulun sadece 180 günlük fa
aliyet devresi için yiyecek ve giyecek masraflariyle okul 
formülünün gerektirdiği diğer masraflan karşılamak üzere 
50 talebe için 91 700 lira tahsisat konulmuştur. Ancak, 
bunun haricinde mezkûr mahalde 1958 - 1959 ders yılı ba
şında yeniden açılması derpiş olunan (Orman Tekniker 
Okulu masrafları olarak yukardaki esas ve nispetler dâhi
linde yapılan hesaplar neticesinde elde edilen 321 420 lira
lık masrafla birlikte bu maddenin 1958 yılı içindeki 
166 520 lira olan tahsisatı da 1959 yılı için 246 600 fazla
siyle 413 1.20 liraya yükselmiştir. 
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1958 yıh 1959 yılı 

F. M. bütçesi teklifi 

L 500 
no.ooo 
25 000 

.. 5Û0 000 

556 500 

1 500 
50 000 
30 000 

1 000 000 

1 081 500 

418 Para taşıma masrafları 15 000 15 000 
Geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

420 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları denemeleri maş
ları 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması muhafazası ve kuraklıklarla mücadele için 

yapılacak çalışmaların her türlü masrafları 

Yekûn 

1. Bu faslın 30 ve 40 ncı maddelerindeki tahsisat ihtiyaca 
kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran ceman 25 000 lira 
artırılmıştır. 
2. Toprak muhafazası ve kuraklıkla mücadele mevzuunda 
1958 yılı içinde geniş mikyasta çalışmalara başlanılmış olup 
1959 senesinde Kızılcahamam - Bulakderesi ve Soğuksu su 
toplama havzasında 1 000 hektar, Tokad - Behzatderesi su top
lama havzasında 1 000, İstanbul - Alibey ve Kâğıthane dere
lerinde 200, Çamkoru Selhavzasmda 500 ve Balâ'da kurak
lıkla mücadele ve toprak muhafazası bakımından da 160 hek
tar da olmak üzere çalışmalar programlı bir şekilde ifa edi
leceğinden 50 nci maddenin 1958 yılında 500 000 lira olan 
tahsisatı da 1959 yılı için 500 000 lira fazlasiyle 1 000 000 
liraya çıkarılmış ve böylece bu faslın tahsisatı 1 081 500 
lira olarak teklif edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama haritaları masrafları 2 000 2 000 
20 Amenajman haritaları masrafları 15 000 15 000 

Yekûn 17 000 17 000 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
422 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hiz

metlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 150 000 150 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. ' 

423 Sınırlama 
10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğince yapıla

cak ödemeler 
20 Tâçıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yekûn 

110 000 
150 00» 
125 O0O 
İOGOOO 

485 000 

110 000 
160 000 
200 000 
100 000 

570 000 
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1958 yılı 1959 yılı 

M. bütçesi teklifi 

Faaliyette bulunan tahdit ve maki komisyonlarının çalışma
larının gerektirdiği sarfiyatı karşılayabileceği mülâhazasiyle 
bu faslın sadece 20 ve 30 ncu maddelerine ceman 85 000 lira-
lik zam yapılmak suretiyle 1959 tahsisatı 570 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun âmir hükümleri dairesinde 
hazırlanmış bulunan ağaçlandırma çalışmaları programlı bir 
şekilde ve âzami hızla devam etmektedir. Muhtelif başmü
dürlükler mmtakalarmda yapılan bu çalışmalarda meveut 
tahsisatın ihtiyaca cevap vermediği bütçe tatbikatında, mü
şahede edilmekle beraber, gelir imkânları nispetinde bu ter
tibe ancak 1 019 400 liralık zam yapılabilmiş bu suretle 1959 
tahsisatı bu miktar f azlasiyle 4 975 151 lira olarak teklif edil
miştir. 

Pasif Korunma : 500 
1959 yılı bütçesine yeniden açılan 447 nci fasla sivil mü
dafaa için gerekli tahsisat konmuş olması hasebiyle bu ter
tibe mezkur yıl için tahsisat konmasına mahal kalmamıştır. 

10 

20 
30 
40 

Amenajman 
6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz
minat 
Taşıt masrafları 
İşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

198 000 
277 500 
300 000 
85 970 

198 000 
300 000 
496 800 

85 970 

Yekûn 861 470 1 080 770 

Yurdun muhtelif mıntakalarında amenajman heyetleri ve ha
rita ekipleri tarafından programlı bir şekilde ifa edilmekte 
olan çalışmaların gerektirdiği masrafları ile 1958 bütçe yı
lının 7 aylık tatbikat neticesi göz önüne alınmış ve bu fas
lın 20 nci taşıt ve 30 ncu işçi gündelikleri maddelerine lü
zumlu zamlar yapılarak 1959 malî yılı tahsisatı geçen yıla 
nazaran 219 300 lira fazlasiyle 1 080 770 lira teklif edilmiştir 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz

minat 67 000 86 400 
20 Taşıt masrafları 1 1 
30 İşçi gündelikleri 3 288 750 4 288 750 
40 Başka masraflar 600 000 600 000 

Yekûn 3 955 751 4 975 151 

( S. Sayısı : 53 ) 



— 15 — 
1958 yık 1959 yılı 
bütçesi teklifi 

Orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin ge
rektirdiği her türlü masraflar : 500 000 500 000 
1958 bütçe yılı içinde çalışmalarına başlanılan orman içi 
otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerine de 1959 senesin
de 1 410 hektarlık sahada devam edilecektir. Tatbikat neti
cesinde otlakların ıslahı için beher hektarda 400 liraya 
yakın bir harcama yapılacağı kıstasına nazaran 1 410 hek
tar için 500 000 lira tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği mü-
lâhazasiyle aynı miktar üzerinden teklif yapılmıştır. 

Millî parklarla ilgili her türlü masraflar : 100 000 100 000 
Yeniden tesisi düşünülen mesire yerleri ile piknik masraf
ları da nazara alınarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince tesis edile
cek sigorta fonu karşılığı : 0 50 000 
Trafik Kanunu gereğince motorlu vasıtalar için ifası icab-
eden muamelenin zaruri kıldığı masraflar karşılığı olarak 
tesis olunacak fonun tediyesi için ihtiyaca kâfi geleceği mü-
lâhazasiyle yeniden açılan bu fasla 50 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince tesis edile
cek sivil müdafaa fonu karşılığı : 0 57 350 
Kanunun 37 nci maddesinin âmir hükmü mucibince bütçenin 
Hazine yardımı dışında kalan gelirinin 0/00 1 i (binde biri) 
olarak hesaplanmış ve 57 350 lira tahsisat konulmuştur. 

Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu Kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler karşılığı ^ 210 000 
Yeniden açılmış bulunan bu faslın i cabettirdiği hizmetin ifa
sı için 210 000 lira tahsisat teklifiyle iktifa.edilmiştir. 

Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları 977 760 . 922 560 

l i ra 

1. 432 talebenin 150 şer liradan 8 aylık bursu 
(1959 Mart - Ekim) 518 400 
2. 477 talebenin 150 şer liradan 8 aylık bursu 
(1959 Kasım - Aralık, 1960 Ocak - Şubat) 286 200 
3. 432 talebenin seneliği 180 liradan bir senelik 
ve 120 talebenin 4 aylık (15 lira aylık) Fakülte 
harçları ve yollukları 84 960 
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4. Staj için bir defaya mahsus verilecek iş tulu
mu ve iş ayakkabısı 33 000 

Yekûn 922 560 

Yukarda müfredatı gösterildiği üzere Orman Fakültesi öğ
rencileri burs ve diğer masrafları için 1959 yılı tahsisatı ge 
çen yıla nazaran 55 200 lira noksaniyle 922 560 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 

Yekûn 

1958 malî yılı içinde gazete ve mecmua ücretlerinde yapılan 
ayarlamalar nazara alınarak bu faslın tahsisatı geçen yıldan 
80 000 lira fazlasiyle 240 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön 
derileceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırahları ve masrafları 

Yekûn 

4489 sayılı Kanun ile P. A. O. veya Amerikan Teknik yar
dımından faydalanarak bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak 
üzere dış memleketlere staj için gönderilen 13 eleman ile 10 
idarecinin gidiş dönüş yol paraları, kurs, staj ve sair mas
rafları ve ayrıca idarecilerin yevmiyeleri gibi harcırahlar göz-
önüne alınmış ve dolar üzerinden kabul edilen prim de naza
ra alınarak bu tertibin tahsisatı geçen yıla nazaran 44 900 
lira fazlasiyle 169 900 lira olarak teklif edilmiştir» 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma payı 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Yekûn 

Bu faslın 10 ncu maddesi tahsisatı dış tediyeler için kabul 
edilen prim esası üzerinden hesaplanmış ve 20 nci maddesi de 
bütçe tatbikat ve imkânlarına göre ancak % 50 nispetinde 
artırılmış olmak suretiyle geçen yıla nazaran 13 330 lira faz
lasiyle 34 830 lira teklif edilmiştir. 

1958 yılı 1959 yıl 
bütçesi teklifi 

50 000 
1.10 000 

160 000 

75 000 
166 000 

240 000 

25 O00 

100 000 

.125-000. 

•39 000 

130 000 

169 000 

1 500 

20 000 

21 500 

4 830 

30 000 

34 830 
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1958 yılı 1959 yılı 

M. bütçesi teklifi 

Sigorta masrafları 50 000 0 
1959 yılı bütçesinde 446 rakamiyle j'eniden açılan fasla ge
rekli tahsisat konulmuş bulunduğundan bu fasla 1959 yılı 
için tahsisat teklif edilmemiştir. 

Fuar ve sergilere katılma masrafları 8 000 10 000 
İştirak edilmekte bulunulan izmir Fuarı, İstanbul Bahar Bay-
ram^ve Ankara Sergisi masraflarına, nakil vasıtası tarifele
rinde yapılan ayarlama dolayısiyle 2 000 liranın ilâvesi za
ruri görülmüş, bu itibarla mezkûr faslın 1959 tahsisatı 10 000 
lira olarak teklif edilmiştir. • 

Kurs masrafları 4 000 1 000 
Bütçe tatbikatına göre 3 000 lira noksaıüyle 1 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları 20 000 35 000 
Bütçe tatbikatından elde edilen neticeye göre bu fasla konu
lan 20 000 lira tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmediği ve sık sık 
aktarma yapmak zorunda kalındığı cihetle 1959 bütçe yılı 
teklifi 15 000 lira fazlasiyle 35 000 lira olarak yapılmıştır. 

Eski yıllar borçları 
10 1953 - 1957 yıllan borçları 12 000 15 000 
20 1937 - 1952 yılları borçları 3 000 3 000 

Yekûn 15 000 18 000 

İhtiyaca kâfi gelmediği cihetle bu faslın tahsisatı da geçen 
yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 18 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 
İhtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı tek
lif edilmiştir. 400 000 500 000 

Yapı onanını ve küçük yapılar 
Umum Müdürlüğümüz merkez taşra teşkilâtında mevcut bi
nalardan tamire muhtacolanlaır ile yeniden yapılması lâzım-
gelen tavla, samanlık, baraka, bekçi kulübesi, malzeme de
posu, gazhane ve ambar gibi küçük çaptaki bina yapımını 
sağlamak üzere bu fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran'100 000 
lira fazlasiyle 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Makina, alet ve malzeme onarımı 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 
20 Yangm söndürme alet ve malzemeleri 
31 Sınırlama teknik aletleri 
32 Amenajman teknik aletleri 

1 000 
10 000 
2 000 
5 000 

2 500 
15 000 
4 000 
5 000 
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Yukarda maddelerinde yazılı alet ve malzemelerin onarımı 
için ihtiyaca kâfi geleceği düşüncesiyle geçen yıla nazaran 
8 500 lira fazlasiyle 32 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

İstimlâkler 
3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış, ve 
yapılacak istimlâk masrafı 
Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve is
timlâk masrafı 
Bina yapımı için. satmalmacak veya istimlâk edilecek arazi 
bedelleri 
F. A. O. Yardımı ile laırulacak Kavak İstasyonuna lüzumlu 
arazinin istimlâk masraflar} • 

Ağaçlandırma- ve fidanlıklar motorlu vo motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri * 4 000 4 000 
Teknik Araştırma Enstitüsü ve İstasyonları motorlu ve mo
torsuz lâboratuvar malzemesi 1 500 1 500 

Yekûn 23 500 32 000 

250 000 

710 000 

210 000 

50 000 

. 400 000 

675 000 

210 000 

550 000 

Yekûn 1 220 000 1 835 000 

Kanunları geerğince yapılmış ve yapılacak istimlâk bedel
leri ile Denizli, Bursa, Kırşehir ve Konya fidanlığı için is
timlâk olunacak arazi bedellerini ve diğer maddeler gere
ğince yapılacak hizmetleri karşılamak üzere bu faslın tah
sisatı geçen yıla nazaran 615 000 lira fazlasiyle 1 835 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Yapı işleri 3 600 000 4 474 000 
1958 yılında inşasına başlanıp henüz ikmal edilemiyen Bolu 
Başmüdürlük ve İşletme Müdürlüğü binası, Diyarbakır Zi
rai Mücadele Enstitüsü binası, Bilecik, Denizli, Milas Ziraat 
Siteleri ile İzmit Yakınşark Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 
binası ve Acıpayam, Gediz İşletme Müdürlüğü binaları in
şa ve ikmali inşaları için bütçe imkânı nispetinde geçen 
yıla nazaran 874 000 lira fazlasiyle 4 474 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. , 

Satmalmacak makina, alet ve malzemeleri 
Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 10 000 35 000 
Yangın söndürme alet ve malzemeleri 741 250 800 000 
Sınırlama teknik alet ve .malzemeleri 66 000 189 000 
Amenajman teknik alet ve malzemeleri 65 000 208 jjDO 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nev'i 
teknik alet ve malzemeleri 473 250 1 367 000 

( S. Sayısı : 53.) . . . 
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1958 yılı 1559 yılı 

M. bütçesi teklifi 

34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar mal
zemesi 37 000 50 000 

45 Propaganda işleri için satmahnacak sinema makinası ve 
malzemesi 10 000 15 000 

Yekûn 1 402 500 2 664 000 

Yukarda maddeleri hizasında gösterilen hizmetlere ait tek
nik alet ve malzemelerin temini için geçen yıla nazaran 
1 261 500 lira fazlasiyle 2 664 000 lira teklif edilmiştir. 

752 Satmahnacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satmalına masrafları 1 666 000 4 360 OOÜ 
20 Motorsuz taşıtlar satmalma masrafları 1 50 000 

Yekûn 1 666 001 4 410 000 

Bu faslın 10 ncu maddesinde bahsedilen motorlu taşıtlar 
müfredatı bütçenin (R) cetvelinde gösterilmiştir. 20 nci 
maddede yazılı 1 liralık tahsisat, motorlu vasıtanın ifa ede
ceği hizmet dışında kalan işlerin görülebilmesi için satınaiı-
nacak 10 at arabası ile koşum takımının temini için bu yıl 
bütçesine 50 000 lira olarak konulmuş ve böylece mezkûr 
fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 2 743 999 lira fazlasiyle 
4 410 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

753 6831 sayılı Oraıan Kanunu mucibince satmahnacak silâh ve 
malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve mal
zemeleri • 6 000 6 000 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek taban
caları ve malzemeleri 5 000 10 000 

30 Muhafaza memurları silâh ve malzemeleri 1 1 

Yekûn 11 001 16 001 

Bu faslm 10 ve 30 ncu maddelerindeki tahsisat geçen yılın 
aynı bırakılmış sadece 20 nci madde tahsisatı yeniden kuru
lacak muvakkat ve daimî kavak fidanlıkları ihtiyaçları da 
göz önüne alınarak 5 000 lira artırılmak suretiyle mezkûr 
faslın tahsisatı geçen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle 
16 001 lira olarak teklif edilmiştir. 

» 
761 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 420 000 375 000 

Yeniden kurulacak 4 fidanlıktaki su tesisatı ile Yeşilköy, Ma
nisa, Ağrı, Sivas fidanlıkları ve Kavakçılık Enstitüsü ihtiyacı 
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1958 yılı 1959 yılı 

F. M. bütçesi teklifi 

Bütçe tatbikatı neticesine göre sadece20 nci onarım maddesine 
5 000 lira ilâvesi yoluna gidilerek bu faslın tahsisatı de geçen 
yıla nazaran bu miktar fazlasiyle 60 000 lira olarak teldi * edil
miştir. 

karşılığı olarak geçen yıl tahsisatına nazaran 45 000 lira nok-
saniyle 375 000 lira teklif edilmiştir. 

771 Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesi 1 1 
Faslın muhafazası mülâhazasiyle geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 

772 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesine müsteniden yapılacak 
ikrazlar karşılığı 2 000 000 2 000 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

781 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar. 

10 Orman yolları yapımı masrafı 50 000 50 000 
20 Orman yolları onarımı masrafları 5 000 10 000 

Yekûn 55 000 60 000 
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(B) Cetveli Esbabı Mucibesi 

F. M. Varidatın nev'i 

1958 
yılı için 
tahmin 
olunan 
Lira 

1959 
yılı için 
tahmin 
olunan 
Lira 

1958 yılma göre 
Fazlası Noksanı 

Lira Lira 

Bütçe varidatının tahmini J 

Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek 
Umum Müdürlüğe ödenecek varidat 
Ta-rife bedeli % 33.999.553 41.939.542 7.939.989 
Devlet onarımlarından elde edilecek tarife 
bedelinin dayandığı satış ve tahminleri aşağı
da sıralandığı veçhile 41 939 542 lira tut
maktadır. 

Lira 

A) Piyasaya yapılacak eksilt-
meli satışlarla, resmî dairelere 
yapılacak satışlardan (Tomruk, 
maden ve tel direği, travers, se-
lülozluk emval dâhil) 28 253 926 
B) Köylü pazar odunundan 2 221 710 
C) Piyasa satış odunundan 2 203 233 
D) 1/10 köylü yakacak odu
nundan 1 023 974 
E) 1/10 köylü zatî yapacak 
ihtiyacı 382 402 

34 085 245 
Bedelsiz olarak köy, köprü, cami, 
okul, göçmen ve felâketzedelere 
verilecek kerestenin tarife bedeli 
olarak tenzil 4 085 245 

1959 yılında tahsili muhtemel 
tarife bedeli 30 000 000 
1958 yılından devredeceği tah
min edilen 11 939 542 

Yekûn 41 939 542 
Mûsadereli mallar 4.070.034 3.300.000 770.034 
Mûsadereli mallar bedeli olarak tahsil edile
ceklerle, 1958 yılında tahsil olunan mûsade
reli mallar bedeli bakiyesi olarak tahmin edil
miştir. 
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1958 İ95Ö 
yılı için yılı için 
tahmin tahmin 1958 yılına göre 
olunan olunan Fazlası Noksanı 

Varidatın nev'i Lira Liraı t Lira Lira 

İşletmelerin kârı 
Orman işletmesi ve döner sermayesi talimat
namesinin muaddel 16 ncı maddesinin (D) 
bendi gereğince orman emvali satışlarından 
alınmakta olan % 10 temettü hissesinden tah
min edilen 
Müteferrik varidat 
6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi gereğin
ce tapulu araziden ağaç kesenlerden tarife 
bedeli alınmıyacağı cihetle geçen yılın aynı 
teklif olunmuştur. 
Devlet Orman îşletmelerinde çalıştırılan 
Umum Müdürlük memurlarının maaş, ücret 
-ve tahsisatları karşılığı olarak 

Fasıl yekûnu 

Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik 
varidat 
Umum Müdürlükçe satılan eşya bedeli, eski 
yıllar satışından mütevellit tahakkuk baki
yeleri tahsilat, eşhas borçları ile zaman aşı
mına uğramış emanet ve faizler tutari olmak 
üzere tahsil edilmekte bulunan varidat olarak 
geçen yılın aynı konulmuştur. 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci madde
si gereğince Hazinece verilmesi lâzımgelen 

1956 yılı içinde kabul edilerek yürürlüğe ko
nulan 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince (Tuğla, kiremit ve kireç) 
ocağı kuracak köy ve köy birlikleri müteşeb
bislerine ikraz suretiyle yapılacak yardımı 
Bağlıyabilmek üzere masraf bütçesinde açılan 
fasla tahsisat olarak konulan 2 000 000' lira- , 
nın karşılığı olmak üzere gelir bütçesinde 
keza yeniden açılan bu fasla Hazine yardımı 
olarak aynı miktar gelir konmuştur. 

1 8.448.441 8.448.440 

1 "l 

8.879.117 12.000.000 3.120.883 

46.948.706 65.687.984 19.509.312 770.034 

120.000 120.000 

2.000.000 2.000.000 

Umumi yekûn 49.068.706 67.807.984 19.509.312 770.034 
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Rapor 
4 21 . I . 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı için hazırlanan bütçe, tarafımızdan tetkik olundu : 
Bu tetkikte; masraf bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinde 51 441 982 lira ve (A/2) işaretli yatı

rımlar cetvelinde de 16 366 002 lira olmak üzere ceman 67 807 984 lira tahsisat konulduğu ve aynı 
bütçe teklifinin (B) işaretli cetvelinde görüleceği üzere 1959 malî yılı ^ gelir tahmininin de 
67 807 984 lira olarak tahakkuk ettirilmiş olması hasebiyle masraf ve gelir bütçelerinin yekdiğe
rine mütevazin bulunduğu neticesine varılmıştır. 

6831 sayılı Kanun esaslarına göre faaliyetine devam eden Orman Umum Müdürlüğü çalışmala
rına mütaallik hizmetler, iki grupta mütalâa edilmiştir. 

I - Âmme hizmetine mütaallik çalışmalar. 
II - Ormanların işletilmesine mütaallik çalışmalardır. 

I - (Mülhak bütçenin çerçevesi içine giren) âmme hizmeti çalışmaları : 

a) Ormanların muhafazası ve bakımına ait hizmetler . 
Ormanları tahribeden faktörler arasında, orman yangınları halen birinci plânda gelmekte ve bu 

sebeple her yıl binlerce hektar orman sahası yangından zarar görmektedir. 
Yangın tahribatının şiddeti hakkında basit bir misal olmak üzere, yine tahrip faktörleri arasın

da bulunan usulsüz katıyatla mukayese edilirse, orman yangınlarının tahrip vüsati hakkında daha 
etraflı bir malûmat elde edilmiş olacaktır. 

Bunun için orman yangınlarının en eksterm yılları olan 1945 - 1947 yıllarım nazarı itibara alır
sak, bu üç yıl zarfında yangın tahribatı, 4 082 000 metre küb ve 18 257 000 kentaldir. Buna muka
bil 1945 - 1957 yıllan zarfında usulsüz kesimden mütevellit ziyan ise 2 091 000 metre küb ve 
6 594 000 kentaldir ki, üç yıllık yangın tahribatı, 13 yıllık usulsüz kesimden mütevellit zarann 
hemen hemen iki misli bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, yangından mütevellit vasati bir yıllık zarar, ancak usulsüz kesimlerle sekiz 
yılda yapılabilir. 

Yukarda bahsedilen hususları ehemmiyetle göz önüne alan Orman Umum Müdürlüğünün, her * 
yıl artan bir gayretle orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almakta bulunduğu, memnuni
yetle müşahede edilmiştir. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak 1937 -1949 yıllarında yanan sahanın bir yıla isabet eden vasa
tisi 51 620 hektar iken 1950 - 1957 yılları vasatisi ise 37 348 hektara düşmüş bulunmaktadır. 

1958 yılında yanan saha da 26 576 hektar olduğuna göre, yapılan mücadeleden müspet neticeler 
alınmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Ormanları tahribeden haşarat ve hastalıklarla yapılan mihaniki ve kimyevi mücadele ile 1957 
yılı sonuna kadar 448 289 hektarlık orman sahası zararlı böceklerden ve hastalıklardan temizlen
miştir. 

1958 yılı içinde orman ve bilhassa fidanlıklarda zarar yapan haşerelere karşı tatbik edilen kim
yevi ve mihaniki mücadeleler neticesinde de 13 655 hektarlık orman ve fidanlık sahasının zararlı 
haşerelerden temizlendiği anlaşılmıştır. . 

Yukarda bahsedilen hizmetlere 1959 yılında da devam edilmek üzere bütçeye 4 952 851 liralık 
tahsisat konulduğu görülmüştür. 
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b) Orman haritalarının alınması ve amenajman plânlarının tanzimi : 
Ormanların devamlı bir şekilde işletilmesini sağlamak maksadiyle tatbik edilecek fennî ve idarî 

usullerini, zaman ve mekân esaslarına göre plânlıyan orman harita ve amenajman heyetleridir. 

1950 yılında başlıyan aero fotoğrometre usulü ile orman- haritalarının almniası işi, Harita 
Umum Müdürlüğü ile müştereken yapılmaktadır. 

1958 yılı sonuna kadar 11 250 000 hektarlık sahanın 1/25000 mikyaslı haritasının alınmış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Yine 1958 yılı sonuna kadar 6 383 709 hektarlık orman sahasının katî amenajman plânı ikmal 
edilmiş ve 2 222 943 hektarlık orman sahasının revizyon plânları yapılmıştır. 

Bu hizmetlere 1959 yılında da devam edilmek üzere bütçeye 1 222 970 liralık tahsisat konul
muştur. 

c) Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlama işleri : 
Şimdiye kadar 3 837 702 hektarlık sahanın tahdit işine de, 1958 malî yılı içinde komisyonlara hu

kukçu âza bulunamadığından yeni bir iş ilâve edilememiştir. 

d) Teknik personelin yetiştirilmesi : 
Orman Umum Müdürlüğünün teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadiyle Düzce'de 3 sınıflı 

Tekniker Okulu ile Araç'da bir sene tahsil müddetli Orman Muhafaza Okullarının 250 talebesi 
mevcuttur. 

1959 yılında da 100 talebenin Muhafaza Memuru Okuluna ve 100 orta mektep mezununun da 
Tekniker Okuluna alınması için bütçeye kâfi tahsisat konulduğu görülmüştür. 

e) Fennî araştırma çalışmaları : 
Ormanların ekonomik, kültürel ve sosyal faydalarının fazlasiyle tahakkukuna hizmet etmek 

maksadiyle Orman Araştırma Enstitüsü tarafından muhtelif mevzular üzerinde tecrübevi araştır
ma faaliyetine devam edilmektedir. 

Bu cümleden olarak : 
1. Orman ici meralarının ıslâhı. 
2. Kurak mıntıka arazi mevzuu. 
3. Zararlı şüceyratla mücadele. 
4. Sel yataklarının ıslâhı başta gelmektedir. 

Bu tecrübelerden sadece tatbikat sahasına intikal eden sel yatakları ıslâhı mevzuunda : 
a) Tokad Behzatderesi 30 000 hçktarlık sahada. 
b) Kızılcahamam Bulak ve Soğuksu deresinde 12 500 hektarlık sahada. 
c) Afyon Sultan dağlarında 2 448 hektarlık sahada. 
d) istanbul Alibey köyü civarında 34 400 hektarlık sahada. 
e) Çankırı Tatlıçay Su Toplama Havzasında 60 000 hektarlık sahada ve bunlardan başka da

ha küçük çapta çalışmalar meveudolup bu yıl da aynı plânlar üzerinde çalışmalara devam olu
nacaktır. 

II - Ormanların (işletilmesine mütaallik çalışmalar : 

a) Her yıl ormanlardan yapılan istihsalât ve imalât, 
Memleketin Hasep maddesi ihtiyacını karşılamak üzere Orman İşletmeleri tarafından yapılan 

istihsalât ve imalât 1956 yılından itibaren aşağıda gösterilmiştir. 
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İstihsal : 

Senesi 

1956 
1957 
1958 

Tomruk 
M3 

1 306 202 
1 575 151 
1 670 000 

Yakacak odun istihsali : 
Senesi 

Tel direği 
M3 

81 885 
46 072 
33 000 

Maden D. 
M3 

170 552 
208 587 
200 000 

Sanayi D. 
M3 

91 301 
56 528 

. 37 000 

Yekûn 
Ms 

1 649 920 
1 886 338 
1 940 000 

1956 41 355 883 Kental 
1957 50 552 215 » 
1958 53 000 000 » 

NOT : 1958 yılı rakamları katî depddr. 

El imalâtı kereste ve travers : 
Senesi Kereste M3 Travers M3 

1956 
1957 

104 740 
82 690 

19 532 
28 102 

İstihsal edilen muhtelif muhassasattan en mühimleri: 

Mahsulâtın nev'i 1956 1957 

3 400 
393 

3 285 

9 710 
404 
190 

Kental 
» 

Reçine 
Sığla yağı 
Defne yaprağı 

Kereste fabrikaları tarafından imal edilen kereste miktarı: 

Senesi İmalât miktarı 

1956 
1957 
1958 

95 360 
102 304 
108 000 

M3 

» 
» 

Not : 1958 yılı rakamı katî değildir. î 

b) Orman yolları : 
Ormancılığımızda 1952 den sonra orman yol şebekesi mevzuunda çalışmalara ehemmiyet veril

miş ve 1958 sonuna kadar 74 682 000 lira sarfiyle ceman yekûn 12 060 kilometre yol yapılmıştır. 
Bu miktarın 10 281 kilometresi 1950 den sonra yapılmış olan yollardır. 

c) İşletme jşlerine mütaallik her türlü tesis ve inşa işleri : 
Bugüne kadar 28 964 kilometre uzunluğunda telefon şebekesi tesis edilmiş ve 614 eded yangın 

gözetleme kule ve kulübesi inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
İklim bakımından orman yangınları için ekstrem bir durum taşıyan Güney-Anadolu'da yangı

nı süratle haber verme ve mücadeleyi takip için Muğla ve Antalya Orman Başmüdürlükleri mmta-
kasında telsiz şebekesi kurulmuştur. 
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Ayrıca İşletme ve Orman Muhafaza işlerine mütaallik olarak muhtelif tipte 4268 aded binanın 

yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Orman Kanununun 75 ve 90 ncı maddeleri gereğince 5 yıllık programın tatbik ve tahakkuku 

mafesadiyle 1959 yılı bütçesine gerekli tahsisatın konulduğu görülmüştür. 
d) Teseir işleri : 
Tatbik edilmekte olan 5 yıllık ağaçlandırma programına göre, fidan ihtiyacı halen mevcut 45 

aded mmtaka Orman Fidanlığı ile diğer fidanlıklardan temin edilmekte olup yıllık fidan istihsal 
kapasitesi 100 milyon adede yükseltilmiştir. 

Bugüne kadar tabiî tensil mmtakaları haricinde 71 563 000 aded fidan dikilmek ve 167 000 kilo
gram tohum ekilmek suretiyle 447 130 dekar orman içi ağaçlandırması yapılmıştır. 

Ayrıca 1957 yılı sonuna kadar 13 583 000 aded fidan dikilmek ve 19 851 kilogram tohum ekil
mek suretiyle 44 904 dekar vüsatinde orman dışı ağaçlama yapılmıştır. 

Bunlardan başka, memleket kavakçılığının inkişafına hizmet etmek ve ziraat arazileri kenarında 
kavak yetiştirmek amaciyle demenstrasyon ve teşvik mahiyetinde kavaklık ağaçlamaları yapılmıştır. 
Bu çalışmalar, 1950 yılından itibaren başlamış olup halen 2 444 000 aded fidan dikilerek 13 080 de
karlık sahada kavaklık tesis edilmiştir. ' 

Memleketin maden sütunu ihtiyacını kısa bir zamanda karşılamak ve bir taraftan da bataklıkları 
kurutmak gayesiyle demonstrasyon mahiyetinde Güney - Anadolu mıntakasmda bugüne kadar 
2 113 282 aded fidan dikilerek 9 780 dekarlık sahada ökalptüs ağacı yetiştirildiği anlaşılmıştır. 

178 köy ve belediye mıntakasmda yapılmış ağaçlamaların bakım ve korumalarına devam edil 
mekte olduğu ve bugüne kadar 5 225 424 aded muhtelif fidan dikilerek 53 490 dekar sahada ağaç
lama yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bütün bunlar haricinde her yıl resmî daire, köy ve belediye ve hususi şahısların fidan istekleri, 
orman fidanlıklarından karşılanmaktadır. Bu maksatla 1957 de sekiz milyon fidan tevzi edildiği ter 
kikat sırasında görülmüştür. 

Temenniler 

1. Orman sınırlama ve tahdit işlerinin süratlendirilmesi için komisyonlara hukukçu azanın te
min edilmesini; 

2. Orman yollarının münhasıran ormanlık sahalarda ve bu sahalarda yaşıyan köylülerin kalkın
masına gaye ittihaz edilerek yapılmasını; 

3. Orman artıklarının kıymetlendirilmesi hususunda suni elyaf fabrikalarının kurulması için 
her ne kadar anonim bir şirket kurulmuş ise de Orman Umum Müdürlüğünün bu tesisleri kurması 
şayanı temenni görülmüştür. 

Lüzumlu görülecek diğer malûmata bütçenin maddelerinin görüşülmesinde temas olunacaktır. 
Orman Umum Müdürlüğü 1959 bütçesi Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Gazianteb Mebusu Rize Mebusu Manisa Mebusu Trabzon Mebusu 
E. Cenani _ H. Agun S. Mikçtoğlu 1, Şener 

Kars Mebusu 
B. öcal 
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Bütçe Encümeni 
Esas No. î/270 
Karar No. 40 

- âî -
Bütçe Encümeni mazbatası 

'29.1.1959-

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 29,. XI . 1958 tarihli ve 71 - 824/3206 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Encümenimize havale edilmiş olmakla Ziraat 
Vekili, Orman Umum Müdürü ve Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü . 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Umum müdürlüğün 1959 yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırladıkları rapor mütalâa edildikten ve 
umum müdürlüğün faaliyeti ile alâkalı mevzu
lar üzerinde vâki sualler Hükümet mümessille
ri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçeye 
merbut (A/l) ve (A/2) ve (B) işaretli cetvel
lerin fasıl ve maddelerinin müzakeresine geçil
miştir. 

Umum müdürlüğün 1959 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 13 171 279 lira fazlası ile 
51 441 982 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise yine 5 567 999 lira 
fazlasiyle 16 366 002 lira olarak tesbit ve tek
lif edilmiş olup fasıl ve maddeler üzerinde gö
rülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyi
hanın esbabı raucibesinde her fasıl ve maffle 
hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulun
maktadır. 

(A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde encümenimizde yapılan tetkik ve mü
zakereler neticesinde, (E) işaretli cetvele dâ
hil kadrolar meyamnda görülen hukukçu âza 
için tesbit edilen ücretin 625 olduğu ve bu üc
ret ile vazife deruhde edecek eleman bulunama
dığı cihetle bu ücret miktarının 875 lira olarak 
tesbiti lüzumu kabul edilerek 203 ncü geçici 
hizmetliler ücreti faslının 12 nci vilâyetler ge
çici hizmetliler ücreti maddesine 34 000 lira
nın lâvesi, 6696 sayılı Kanunun tatbiki müna
sebetiyle bu yıl vaz'edilmiş ve 448 nci fasılda 
yer almış bulunan tahsisattan 150 000 lira ten

zil edilmiş ve ödenecek burs miktarında ka
bul olunan artış münasebetiyle 450 nci fasla 
134 100 liranın ilâvesi uygun görülmüş ol
makla (A/l) işaretli cetvel yekûnu 51 460 082 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddelerinde yapılan 
tetkik neticesinde mevzu tahsisatların hizmet
lere kifayet edecekleri anlaşılmış olmakla (A/2) 
işaretli cetvelin 772 nci fasıl ve unvanında 
yapılan değişiklikle Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle 18 739 278 lira fazlasiyle 67 807 984 
lira olarak tahmin ve tesbit edilmiş bulun
makta olup bu varidat, 41 939 542 lirası 1959 
yılında tahsil olunacak tarife bedelleri ile 1958 
yılında tahsil olunan tarife bedellerinden 
3 300 000 lirası müsadjereli mallar bedelinden, 
8 448 441 lirası işletmelerin kârından, 12000000 
lirası döner sarmayeden alman mebaliğden, 
120 000 lirası tahsil edilecek müteferrik va
ridattan ve 2 000 000 lirası Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Hazinece verilmesi 
lâzımgelen mebaliğden terekkübetmektedir. 

(B) işaretli varidat cetvelinin fasıl ve mad
deleri üzerinde yapılan tetkik sonunda birinci 
faslın 1 ve 2 nci maddeler unvanlarında tas
hihler yapılmak ve (A/l) işaretli cetvel üze
rinde yapılan değişikliğin neticesi olarak 
18 100 liranın 1 nci faslın 5 nci maddesine zam-
medilmesi suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
da 67 826 084 lira olarak encümenimizce tesbit 
ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddde-
leri, (A/l) ve (B) işaretli cetvellerde yapılan 
değişikliklerden sonra husule gelen rakam 
yekûnları madde metinlerine aksettirilmek su
retiyle ve mütaakıp maddeleri Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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Orman Umum Müdürlüğünün 1959 yılı bütçe. 

kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle 
birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
1 Balıkesir 

H. İmre 
Mazbata M. 

îzmir 
B. Bilgin 
Antalya 

E. Akmantar 
Artvin 

Y. Gümüşel 

Çorum 
Y. Gürsel 

Reisveili 
Muğla 

N. özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Çankırı 
Muhalifim 
F. Arkan 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
/ / . Turgut 

İstanbul 
/ . Sevel 

îzmir 
D. Akbel 

Nevşehir 
N. Önder 

Rize 
/ / . Agun 

fSinob 
ö. özen 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

İsparta 
T. Tığlı 

İstanbul 
N. N, 'Yücel 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 

Ordu 
A. Tspaloğlu 

Rize 
M. Önal 

Trabzon , 
/ . Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı yatırımlar dışmlan kalan mas
raflar için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 51 441 982 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 16 366 002 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli ectvelde gösterildiği 
üzere 67 807 984 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman \Umum Müdürlüğün
ce 1959 bütçe yılı içinde elde edilecek vari
dat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tah
siline 1959 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabile
cek tertipler; bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe ka
nunu lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum' Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarih ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetveller
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1959 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçe
sinin aidölduğü tertibinde kargılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasılllarmdan 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

1937 - 1957 bütçe yıllarına âidolup da Mu-
lfasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre—zaman aşımına uğramamış ve kar-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihast 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 51 460 082 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
16 366 002 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer© 
67 826 084 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edümiştjr. 
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şılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 
1959 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırını fa
sılları bakiyelerinden eski yıllar borçları fas
lına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

MADDE 7. —Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman 
işletmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1959 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 
liraya kadar avans almıya ve ertesi yıl büt
çelerine konacak tahsisatlarla kapatılmak şar-
tiyle en çok beş yıl süreli 2 000 000 liraya ka-
kadar istikraz mukaveleleri yapmıya ve banka
larda hesap açtırmıya Ziraat Vekili yetkilidir. 

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü 
ürman okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 10. — 31 . VIII . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1959 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hük
mü 1959 yılında orman mühendis muavinleri 
için de uygulanır. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1959 ta-
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

B. E. 

Başvekil 
A. Mend&res 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkahı 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

.MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

. MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştik 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
JET. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
ff. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kvrdar 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
: 8. Somuncuoğlu 

İmar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk ' Sanayi V. V. 

" * S. Ataman 
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A/l -

M. Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşi 

CETVELİ 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

* • * * 

* 

, - • : * . -

1 114 775 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

1 114 775 
13 639 150 

1 

1 114 775 
13 639 150 

1 
12 Vilâyetler memurları maaşı 13 639 150 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 21 250 21 250 21 250» 

Fasıl yekûnu 14 775 176 14 775 176 14 775 176 

- 8 075 
252 790 
165 325 

4 762 650 

8 075 
252 790 
165 325 

5 297 000 

8 075 
252 790 
165 325 

5 297 000 

Fasıl yekûnu 5 188 840 5 723 190 5 723 190 

13 

14 

11 

12 

ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları 
ile haber alma bekçileri ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 

Fasıl yekûnu 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

220 000 

2 717 000 

371 875 

3 308 875 
1 

45 000 

440 000 

220 000 

2 861 000 

425 000 

3 506 000 

45 000 
• 

520 000 

254 000 

2 861 000 

-425 000 

3 540 000 

. _ 

45 000 

520 000 
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P. M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
13 000 

606 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

5 000 

90 000 

3 000 

15 000 
13 000 

691 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

. 5 000 

90 000 

3 000 

15 000 
13 000 

691 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 

* 

210 
217 

221 
229 

11 

•12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
Memur, hizmetli, emekli, dul 

». 

775 336 
140 970 
250 000 
50 000 

350 000 

1 566 306 

2 100 

720 
610 000 

798 813 
145 238 

' 250 000 
50 000 

350 000 

1 594 051 

2 100 

1 440 
610 000 

798 813 
145 238 
250 000 
50 000 

350 000 

1 594 051 

2 100 

1 440 
610 000 

ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar karşılığı 
(Bu fasıldan A/l işaretli cetve
lin alâkalı tertiplerine gerekli 
tahsisatı aktarmaya Maliye 
Vekili yetkilidir.) 0 8 440 000 8 440 000 

îkinci kısım yekûnu 26 104 195 35 344 457 35 378.457 
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M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez) daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 
13 Sınırlama kırtasiyesi 
14 Amenajman kırtasiyesi 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi 
16 Teknik Araştırma Enstitüsü 

istasyonları kırtasiyesi 
22 Vilâyetler döşeme masrafları 
23 Sınırlama döşeme masrafları 
24 Amenajman döşeme masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme masrafları 
26 Teknik Araştırma Enstitü ve 

istasyonları döşeme masrafları 
32 Vilâyetler demirbaş masrafları 
33 Sınırlama demirbaş masrafları 
34 Amenajman demirbaş masraf

ları 
35 Ağaçlandırma ve fidanbklar 

demirbaş masrafları 
36 Teknik Araştırma Enstitü ve 

istasyonları demirbaş masraf
ları 

42 Vilâyetler öteberi masrafları 
43 Sınırlama öteberi masrafları 
44 Amenajman öteberi masrafları 
45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

öteberi masrafları 
(S. Sayısı : 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 
25 000 
-11 000 
9 000 
10 000 

75 000 

40 000 
32 500 
22 000 
12 500 
15 000 

122 000 

40 000 
32 500 
22 000 
12 500 
15 000 

122 000 

30 000 
4 000 
7 600 

4 000 

3 000 
15 000 
2 000 
2 000 

23 000 

15 000 
10 000 
2 000 

15 000 

95 000 

50 000 
8 000 
7 800 

6 000 

6 000 
30 OÖÖ 
3 000 
2 000 

35 1000 

20 ÖÖO 
20 000 
2 500 

15 000 

95 000 

50 000 
8 000 
7 800 

6 000 

6 000 
30 000 
3 000 
2 000 

35 000 

20 000 
20 000 
2 500 

15 000 

95 000 

18 000 
10 000 
3 500 
5 100 

2 500 

18 000 
20 000 
6 000 
5 100 

5 000 

18 000 
20 000 
6 000 
5 100 

5 000 
) 
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M. Tahsisatın nev'i" 

46 Teknik' araştırma enstitü ve 
istasyonları öteberi masrafları 

52 Vilâyetler aydınlatma mas
rafları 

53 Sınırlama aydınlatma masraf
ları 

54 Amenajman aydınlatma mas
rafları 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 

56 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları aydınlatma mas
rafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 
66 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları ısıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 
15 Ağaçlandırma ve" Fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 

(S. Sayısı : 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 

6 000 

2 500 

4 000 

12 000 

2 500 

10 000 

7 500 

6 000 

15 000 

2 500 

10 000 

7 500 

6 000 

15 000 

3 500 
15 000 
2 500 
3 000 

23 000 

4 000 

343 700 

3 500 
22 500 
3 000 
3 000 

25 000 

6 000 

458 400 

3 500 
22 500 
3 000 
3 000 

25 000 

6 000 

458 400 

50 000 75 000 75 000 

10 000 11 000 11 000 

3000 4 000 4 000 

3 000 5 000 5 000 

66 000 95 000 95 000 

45 000 45 000 45 000 

50 000 60 000 60 000 
35 000 50 000 50 000 
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1958 1959 yılı için 

^ Y ı l ı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

22 Vilâyetler telefon masrafları 30 000 45 000 45 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

telefon kurma ve konuşma 
masrafları 35 000 35 000 35 000 

36 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları telefon kurma ve 
konuşma masrafları 3 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 198 000 239 000 239 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 1 1 1 
12 Vilâyetler 85 000 85 000 85 000 
13 Sınırlama , 1 1 1 
14 Amenajman ' 1 1 000 1 000 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 3 000 3 000 3 000 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları 1 1 1 
17 Hastalıklarla mücadele işleri . 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 91 004 92 003 92 003 

Giyecekler 
10 Merkez 33 000 61 150 61 150 
20 Vilâyetler 583 630 964 500 964 500 

Fasıl yekûnu 616 630 1 025 650 1 025 650 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
21 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş muvakkat vazife harcırahı 
23 Sınırlama muvakkat vazife 

harcırahı 
24 Amenajman muvakkat vazife 

harcırahı 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

muvakkat vazife harcırahı 
26 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları muvakkat vazife 
harcırahı 

80 000 
350 000 

20 000 

110 000 

30 000 

65 000 

120 000 
440 000 

30 000 

140 000 

40 000 

65 000 

120 000 
440 000 

30 000 

140 000 

40 000 

65 000 

40 000 40 000 40 000 

( S. Sayısı : 53) 



1958 1959 yılı için 
Y ı l ı ıjîükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

27 Propaganda hizmetlerinde ça
lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 

30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

70 3573 sayılı Kanun mucibince 
deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahları ve na
kil vasıtaları masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
muhafaza memurlarına verile
cek tazminat 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme masrafları 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt 

masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu 

taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele ve koru

ma işleri motorlu taşıt işletme 
masrafları 

30 000 40 000 40 000 
240 000 350 000 350 000 

8 000 26 000 26 000 

90 000 110 000 110 000 

40 000 40 000 40 000 

438 800 466 350 466 350 

1 541 800 1 907 350 1 907 350 

5 000 5 000 5 000 
60 000 60 000 60 000 

65 000 65 000 65 000 

12 500 

10 000 

285 000 

75 000 

20 000 

15 000 

100 000 130 000 130 000 

8 000 

5 000 

205 000 

49 750 

10 000 

10 000 

12 500 

10 000 

285 000 

75 000 

20 000 

15 000 

(S. Sayısı ; 53) 



M. Tahsisatın nev'i 

56 Yangınlarla mücadele ve koru
ma işleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

57 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
işletme masrafları 

58 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorsuz taşıtları 
masrafları 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 

60 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

61 Amenajman grupları ve harita 
ekipleri motorlu taşıtları iş
letme masrafları 

62 Amenajman grupları ve harita 
ekipleri motorlu taşıtları onar
ana masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

9 000 

5 000 

6.000 

6-000 

3 000 

Fasıl yekûnu 446 751 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

45 000 

13 500 

10 000 

9 000 

9 000 

4 500 

688 501 

45 000 

13 500 

1 

10 000 

9 000 

9 000 

4 500 

638 501 

Üçüncü kısım yekunu 3 443 885 4 642 904 4 642 904 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 5 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 50 000 
40 Mahkeme harçları 50 000 

100 000 
"v ı. e=a 

Fasıl yekûnu 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 30 08$ 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

30 000 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

30 000 
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M. 

10 

Tahsisatın nev'i 

Hastalıklarla savaş masrafları 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş için lüzumlu ilâçlar karşı-

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 
30 
40 

11 

12 

20 
30 
40 
50 

10 
20 

lığı 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Orman Muhafaza Okulu mas
rafları 
Orman Tatbikat ve Tekniker 
Okulu masrafları 

Fasıl yekûnu 

Para taşıma masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları deneme masrafları 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 
Toprak kayması, muhafazası 
ve kuraklıkla mücadele için 
yapılacak denemelerin her 
türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harita ve kadastro işleri 
Sınırlama haritaları masrafları 
Amenajman haritaları mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

20 000 
10 000 

130 000 
100 000 

260 000 

133 300 

166 520 

299 820 

15 000 

1 500 
30 000 
25 000 

500 000 

556 500 

2 000 

15 000 

17 000 

65 000 
20 000 

200 000 
100 000 

385 000 

175 000 

413 120 

588 120 

15 000 

1 500 
50 000 
30 000 

1 000 000 

1 081 500 

2 000 

15 000 

17 000 

65 000 
20 000 

200 000 
100 000 

385 000 

175 000 

413 120 

588 120 

15 000 

1 500 
50 000 
30 000 

1 000 000 

1 081 500 

2 000 

15 000 

17 000 

6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 150 000 

(S. Sayısı : 53) 
150 000 150 000 



- 3 9 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
, Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

423 Sınırlama 
10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 

net maddeleri gereğince yapı-

424 

20 
30 
40 

10 

20 
30 
40 

lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar . 

Fasıl yekûnu 

Amenajman 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

110 000 
150 000 
125 000 
100 000 

485 000 

198 000 
277 500 
300 000 
85 970 

110 000 
160 000 
200 000 
100 000 

570 000 

198 000 
300 000 
496 800 
85 970 

110 000 
160 000 
200 000 
100 000 

570 000 

198 000 
300 000 
496 800 

85 970 

Fasıl yekûnu 861 470 1 080 770. 1 080 770 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tazminat 67 000 86 400 86 400 

20 Taşıt masrafları 1 1 1 
30 îşçi gündelikleri 3 288 750 4 288 750 4 288 750 
40 Başka masraflar 600 000 600 000 600 000 

Fasıl yekûnu 3 955 751 4 975 151 4 975 151 

0 Pasdf korunma 500 O O 
428 Orman içi otlaklarının tanzim, 

tevsi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 500 000 550 000 550 000 

429 Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 100 000 100 000 100 000 

446 6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 0 50 000 50 000 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Tahsisatın nev'i 

7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda 
faa fonu karşılığı 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırahları ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısın 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 65 790 65 790 

0 210 000 60 000 

977 760 922 560 1 056 660 

50 000 75 000 75 000 

110 000 165 000 165 000 

160 000 240 000 240 000 

25 000 39.000 39 000 

100 000 130 900 130 900 

125 000 169 900 169 900 

1500 4 830 4 830 

20 000 30. 000 30 000 

21 500 34 830 34 830 

) 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sigora masrafları 
Fuar ve sergilere katılma mas-

50 000 0 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

50 00® 50 000 

85 000 103 000 

26 059 517 
3 443 885 
8 682 301 

85 000 

35 344 457 
4 642 904 

11 351 621 
103 000 

rafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısmı yekûnu 

Beşinci kısım -Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1953-1957 yılları borçları 
1937 - 1952 » » 

Easıl yekûnu 

8 000 
4000 

8 682 301 
1 ' 1 

20 080 

12 000 
3 000 

15000 

10 000 
1 000 

11 351 621 

35 000 

15 000 
3 000 

18 000 

10 000 
1 000 

11 335 721 

35 000 

15 000 
3 000 

18 000 

50 000 

103 000 

, * * = > ; 

35 378 457 
4 642 904 

11 335 721 
103 000 

UMUMÎ YEKÛN 38 270 703 51 441 982 51 460 082 

(.&• Sapsın 53) 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

701 
711 

10 

20 

31 
32 
33 

34 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 400 000 
Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 
Sınırlama teknik aletleri 
Amenajman teknik aletleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu ve mo- , 
torsuz lâboratuvar malzemesi 

Fasıl yekûna 

1 000 

10 000 
2 000 
5 000 

4 000 

1 500 

23 500 

500 000 

2 500 

15 000 
4 000 
5 000 

4 000 

1 500 

32 000 

500 000 

2 500 

15 000 
4 000 
5 000 

4 000 

1 500 

32 000 

731 
10 

20 

30 

40 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kamulaşırma 
6831,4785 ve 3116 sayılı kanun
lar gereğince yapılmış ve yapı
lacak kamulaştırma masrafları 
Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satınalma ve ka
mulaştırma masrafları 
Bina yapımı için satınalınacak 
veya kamulaştırılacak arazi be
delleri 
F. A. O. yardımı ile kurula
cak kavak istasyonuna lüzum
lu arazinin istimlâk masrafları 

250 000 

710 000 

210 000 

50 000 

400 000 

675 000 

210 000 

550 000 

400 000 

675 000 

210 000 

550 000 

Fasıl yekûnu 1 220 000 1 835 000 1 835 000 

(S. Sayısı: 53) 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

741 Yapı işleri 3 600 000 4 474 000 4 474 000 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeler 
10 Hastalıklarla ve böceklerle 

mücadele alet ve malzemeleri 
20 Yangın söndürme alet ve mal

zemeleri 
31 Sınırlama teknik alet ve mal

zemeleri 
32 Amenajman teknik alet ve 

malzemeleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

. 34 Teknik araştırma ve motor
suz lâboratuvar malzemesi 

45 Propaganda işleri için satm
almacak sinema makinası ve 
malzemesi 10 000 15 000 15 000 

10 000 

741 250 

66 000 

65 000 

473 250 

37 000 

35 000 

800 000 

189 000 

208 000 

1 367 000 

50 000 

35 000 

800 000 

189 000 

208 000 

1 367 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 1 402 500 2 664 000 2 664 000 

752 Satmalmacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satınalma 

masrafları 1 666 000 4 360 000 4 360 000 
20 Motorsuz taşıtlar satınalma* 

masrafları 1 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 1 666 001 4 410 000 4 410 000 

753 6831 sayılı Orman Kanunu 
mucibince satmalmacak silâh 
ve malzemeler 

10 Amenajman gruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis mua
vinlerine verilecek tabanca ve 
malzemeleri 6 000 6 000 6 000 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve malzemeleri 5 000 10 000 10 000 

(S. Sayısı: 58 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Muhafaza memurları silâh ve 
malzemeleri 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl] ı ıçm 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 11 001 16 001 16 001 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 420 000 375 000 375 000 
Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 1 1 1 
6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 
Orman yollan yapımı masraf
ları 50 000 50 000 50 000 
Orman yolları onarımı masraf
ları 5 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 55 000 60 000 60 000 

Yatırımlar yekûnu 10 798 003 16 366 002 16 366 002 

(S. Sayısı : 53) 
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B - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Tarife bedeli 
1 Tahsil olunacak tarife bedel

leri 
2 Müsadereli mallar bedeli 
3 işletmelerin kârı 
4 Müteferrik varidat 
5 Devlet Orman işletmelerinde 

çalışan umum müdürlük me
murlarının maaş, ücret ve tah
sisatları karşılımı olarak döner 
sermayeden alınacak meblâğ 8 879 117 12 000 000 12 018 100 

33 999 553 
4 070 034 

1 
1 

41 939 542 
3 300 000 
8 448 441 

1 

41 939 542 
3 300 000 
8 448 441 

1 

Fasıl yekûnu 46 948 706 65 687 984 65 706 084 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 120 000 120 000 120 000 

3 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Ha 
zinece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 49 068 706 67 807 984 67 826 084 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 31. VIII . 1956 6831 Orman Kanunu 

( S. Sayısı : 53 ) 



G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
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D - CETVELİ 

Aded Ücret 

1 

3 

4 

6 

Enformasyan uzmanı 
Sinema uzmanı 
Sinema teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 

Tercüman 
Memur (Evrak sevkıyatcısı) 
Dağıtıcı 
Başlıademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

1 
% 
2 
1 
1 
1 
6 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

27 •H
 

2 

475 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
625 
150 
250 
125 
100 
125 
100 

VİLAYETLER 

1 Telsiz teknisyeni 

Tamir atelyesi şefi 
Telsiz santralcisi 

3 Şoför (Harita g r u p t a için) 
1 Dağ. Telsiz santıralcisi 
4 Daktilo 
5 Orman muhafaza. memuru 

Orman muhafaza memuru 
» » » 

6 Hademe 
Bekçi 

3 Şoför (yangın ve koruma işleri 
için) 

3 Şoför (yangın ve koruma işleri 
için) 

3 Şoför (yangın ve koruma işleri 
için) 

60 

1 
1 
1 
8 
4 

23 
15 

580 
680 

20 
38 

1 

625 
550 
625 
250 
2-0 
250 
150 
175 
150 
200 
100 
100 

69 200 

17 175 

29 225 

1487 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları 

L Ressam 1 550 
Fotoğrometri mütehassısı 1 400 
İstatistik teknisiyeni 1 400 
Muhafaza ve rasat teknisiyeni 4 250 
Makinist (Laborant) 12 250 

J Lâboratuvar şefi 1 400 
Şoför 2 200 

» 2 175 
fc Tercüman 2 . 475 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 400 
Daktilo 2 175 
Kütüphane memuru (Fotoğ
rafçı) 1 300 
Kesim ve ölçme memuru 5 250 
Muhafaza memuru 12 150 

i Tarım hizmetlisi (Fidancı) 5 150 
Hademe , 5 100 
Bekçi 5 100 
Santralci 1 200 
Kaloriferci 1 200 
Arabacı 1 150 

Yekûn 65 

Orman Muhafaza Okulu 

2 
3 

5 

6 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Bekçi 
işçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

Yekûn 

1 175 
1 200 
1 150 
1 150 
1 150 
2 100 
2 100 
8 100 

17 

Orman Tatbikat Okulu 

2 Elektrikçi ustası 
3 Şoför 

Aşçı 

1 150 
1 175 
1 150 

i S. Sty ıs ı : 53) 



G. Memuriyetin nev'i 

5 Doktor 
Sağlık memuru 

6 Tarım hizmetlisi 
Bekçi 
işçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

Fidanlıklar 

Başmakinist 
Makinist 
Makinist (Sınıf 1) 

> ( » 2) 
Şoför 

» 
Arabacı 
Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 
Tarım hizmetlisi (S. 1 Başfi
dancı) 

— 47 -
Aded Ücret 

1 150 
1 150 
1 150 
2 100 
2 100 
8 100 

G. 

Yekûn 18 

5 
8 

10 
15 
17 
40 
21 
10 

300 
250 
225 
200 
200 
175 
125 
225 

10 200 

Memuriyetin nev'i Aded 

Tarım hizmetlisi (S. 2 Başfi
dancı) 20 
Tarım hizmetlisi (S. 1 Fidancı) 50 
Bekçibaşı 30 
Bekçi 40 
Hademe 20 

Ücre*t 

175 
150 
125 
100 
100 

Yekûn 296 

Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şubesi 

Traktör ve buldozer Operatörü 
Şoför 

Tarım hizmetlisi 
Bekçibaşı 

» 

3 
5 
2 
5 
5 
12 

400 
200 
175 
200 
125 
100 

Yekûn 32 

E -̂ CETVELİ 

F. M. 

203 

Tahsisatın nev'i 

12 
13 

14 

Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha
ber alma nöbetçilerinin ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üe-
reti 

307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları 
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L - CETVELİ 

D. 

7 
12 
13 
14 
14 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

VİLÂYETLER 

6 Sınıf 1 kıdemli orman mühen
dis muavini 
Orman mühendisi 
öğretmen muavini 
Orman kondoktörü 
Sınıf 2 orman kâtibi 
Sınıf 3 orman mesaha memuru 
Orman tatbikat memuru 

» » » 
» s> » 

Aded Maaş 

10 40 

Ücretliler 

7 Orman komiseri 
7 Orman fen memuru 
7 Fidanlık müdürü 

1 
2 
2 
36 
138 
587 
40 
5.0 
20 

70 
60 
25 
20 
15 
15 
30 
25 
20 

Ücret 

1 170 
1 170 
1 170 

D. 

9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i 

Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya mutemet 
Orman mesul muhasip kâtibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
öğretmen 
Şef lâboratuvar 

Aded Ücret 

1 
3 
2 
2 
9 
6 
1 

10 
12 
10 
1 

12 
1 
2 
1 
2 
1 

30 
2 
2 

120 
120 
120 
100 
100 
100 
100 
85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

M - CETVELİ 
Lira 

Orman muhafaza ve orman tatbikat 
okul öğrencilerinden alınacak ücret 347 
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R - CETVELİ 
Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe

killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masraf lan 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme

sini temin maksadiyle satmalmaeak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden 
ödenecektir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve buıı-
* ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme masrafları 
Madde 36 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları demirbaş masrafları 

Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, bal
ta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir, 
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel-. 
leri de bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20'— Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalı-
nacaktır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis 
ve sürveyanlarm muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masraf lan ile merkeze 

avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla 
deliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştmlacaklarm harcırah ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir. 
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Madde 24 — Amenajman muvakkat vazife harcırahı 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden 
ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masraftan 
Madde 54 — Propaganda için alınacak jiplerin işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masraflan 
da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bu tertipten yaptırılır. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma 
masraflan 

Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mah
sus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 57 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonlan motorlu taşıtlan işletme masrafları 
Teknik arşatırma enstitü ve istasyonlarında •mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lü

zumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas

raf lariyle merkez ve taşra av komisyonlan ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün 
masraflar buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masraflan 
Madde 20 — Taşıt masraflan 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiralan ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakil masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki 
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masraflan, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek 
lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir. 

Fasıl 416 — Okullar masrafları 
Madde 11 — Orman Muhafaza Okulu masrafları 

Madde 12 — Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu masrafları 
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü

beler masrafları, tesviyesi icabeden her türlü kira. her nevi sigorta masrafları, okullar ve müş
temilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak 
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plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 420 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme masrafları 
Madde 40 — Başka masraflar 

Kesme, taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 
bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 
resim ve kabartma harita masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, İmrç, ha
rita çantaları ve arka çantası gibi kamp leva zı matı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, 
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, mo
topomp ve su borusu satmalına ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalma, montajı, araştırma 
fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldi
ven, lâstik çizme ve benzerlerinin satınalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendisle
rin lâstik, çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvar-
da çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tah
lil masrafları, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter masrafları, tecrübelerde kullanılacak 
çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. 
Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri masrafları da bu 

' fasıldan ödenir. 

Madde 50 — Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerin her 
türlü masrafları 

Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 
Satınalmaeak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenejman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icabettirdiği her 
türlü masraflarla bu savaşta vazifelendi ölenlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu mad
deden ödenir. 

Fasıl 423 — Sınırlama 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve' 

,. gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiralan bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satınalma 

ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yeni
lenmesi masrafları ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 424 — Amenajman 

Madde 10 — 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 

maddeden ödenir. 

Madde 20 — Taşıt masrafları 
Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiştirme masraf

ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalmacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satınalmaeağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil masrafları bu maddeden ödenir. 

7'<'•"'*'* Madde 40 — Başka masraflar 
Oadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal

ına ve onarma masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satmalma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu 
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme masrafları ve buna mûteferri malzeme 
bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraf
ları ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu,tulumbalar satmalma bedelleri ile işletme masrafları, 
sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, me
şin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif 
sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalma bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidaneılarm 
tulum bedelleri ve benzeri masrafları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere 
ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner 
vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, harç, her nevi tekâlif 
ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 428 — Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 
Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu ter

tipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıkları, işçi gündelikleri, arazi 
işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar 
ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalarında 
yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz 
teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah işlerine ait proje masrafları, resim, harita, ozalit mas
rafları, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası masrafları, mer'alarda toprak muha
fazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme masrafları ve ağaçlandırın;) masrafları ve bu 
işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin bedel

leri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
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jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmacak agrandisman 
makinası ve teferruatı bedelleri ve negatif f ilimleri ile çekilmiş fotoğraflar satınalma bedelleri, 
fotoğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması, 
satınalmması ve ağaç bayramları için satmalmacak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi 
masrafları da bu tertipten ödenir. , . . , " ' 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

ile başka her ğeşit masrafları 
Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hesabın

dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları 
Teşkilâtı (kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bn fa

sıldan ödenir. 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemeleri onarımı 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme alet ve malzemelerinin hov türlü onarına masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10 — 3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma 

masrafları 
özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya

pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapüacaik her çeşit harcamalar bu 
faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak, satmalmacak arsa ve 

sahaların her türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalmacak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve ede

cek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mi
mar, mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanların tahakkuk edecek yevmiyeleri de bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine alet ve malzemeleri 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö
pük yapıcı maddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer lüzumlu masraflarla 
yangın haberleşmesi için kullanılan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek parça, malzeme ve sa
ire de bu maddeden ödenir. ; 

Madde 45 — Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi ve malzemeleri 
Propaganda,işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 
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Fasü 752 — Satmalınacak taşıtlar 

Madde 10 — Motörliı taşıtlar satınalma bedelleri 
Madde 20 — Motorsuz taşıtlar satınalma bedelleri 

1959 yılında satmalınacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Aded Fiyatı Tutarı Kullanılacak yerler 

Jeep 
Jeep - Piçk'up 
Kamyon 
Traktör 
Römork 
Jeep Piçk'up 
Jeep 
Kamyon 
Traktör 
Station Wagon 

6 
21 
12 
7 
8 

39 
4 
4 
3 
2 

22 500 
40 000 

100 000 
50 000 

5 000 
40 000 
22 500 

.100 000 
50 00,0 
45 000 

135 000 
840 000 

1 200 000 
350 000 
40 000 

1 560 000 
90 000 

400 000 
150 000 
90 000 

Yeni kurulan fidanlıkların ihtiyacı için 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

» 
» 
» 
» 

Yangın söndürme işlerinde kullanılacaktır. 
Toprak muhafaza ve mer'a ıslahı 

» » » » 
» » » » 

işlerinde 
» 
» 

Orman Araştırma Enstitüsü ihtiyacı için 

1958 malî yılında (E) cetveline dâhil tertiplerden alman kadroları gösterir cetvel 

F. M. Tahsisatın nev'î Memuriyetin nevi 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Hukukçu âza 
metlileri ücreti İnşaat Y. Mühendisi veya 

mühendis 
İnşaat Y. Mühendisi veya 
mühendis 
Sürveyan 
Daktilo 

13 Yangın bekçi ve koru- Yangın bekçisi 
yuculan ile haber alma •» » 
nöbetçileri ücreti » » 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

8 625 

875 

23 200 
100 150 

1400 125 
3 088 100 

12 

12 60 000 

21 000 

4 
4 

19 

750 
400 
200 

12 
12 
6 

Yekûn 

36 000 
19 200 
22 800 

159 000 

5 23 000 
5 75 000 
5 875 000 
5 1544 000 

14 Köy ağaçlama sahaları Bekçi 
bekçilerinin ücreti > 

Yekûn 2 517 000 

125 100 12 150 000 
125 75 12 112 500 

Yekûn 262 500 

>m-<u 
( a Sayısı : 53) 
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1959 Yılı 

Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi U. M. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları işletme Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/261) 

T. C. 
Başvekâlet 29 .XI. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 835/3207 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan ka
nun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleriyle' birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

(S. Sayısı: 54) 



ESBABI 

1»56 1957 1958 1959 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Lira 

201 11 Merkez memur- 312.800 376.650 376.650 360.500 
lan maaşı 

12 Vilâyetler me- 151.300 154.250 154.250 163.350 
nıurları maaşı 

21 Merkez memur- 1 1 1 
lan açık maaşı 

22 Vilâyetler me- 1 1 1 1 
murlan açık ma-

» a§ı 

® 202 21 Merkez hizmet- 4.030.275 5.255.124 5.953.824 6.442.574 
*ğ lileri ücreti 

en 
rf»-

22 Vilâyetler hiz- L 1 1 1 
me'tlileri ücreti 

203 1.1 Merkez geçici 68.250 215.900 188.700 184.025 
hizmetliler ücreti 

12 Vilâyetler geçici 
hizmetliler ücreti 

Fazlam Eksiği 

1958 yılınd 
1959 yılı bütç 
360 500 lira, t 

1958 yılı bü 
caklar için 9 1 
teklif edilmişt 

Faslın muh 
gibi 1959 yılı b 

1959 yı 
1 lira konulmu 

488.750 1958 yılı b 
kişilik D. cetv 
teşkilâtmıızm 
büroların ihtiy 
ğünden hizme 
1959 yılı D. c 
fazlasiyle 488 
lira olarak tek 

Faslın muh 
gbi 1959 yılı b 

4.675 İcra Vekill 
Yevmiyeli Tali 
ücretli inşaat 
görülemediğin 
lerini tamamla 
rosu ilâvesiyle 
lira teklif edil 

Faslın muh 
de olduğu gibi 

16.150 

' 9.100 



204 Ecnebi uzman ve 1 1 1 
hizmetlilerle bun
lara yardımcı 
personelin harcı
rah ücretleri 

206 11 Merkez memur- 10.000 4.800' 4.800 
lan çocuk zammı 

. " • " " v 

w 
m 
P 
'< 
** 

-5 

l 

', 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Vilâyetler memur
ları çocuk zam
mı 

Merkez memur
ları doğum yar
dımı 
Vilâyetler me
murları doğum 

* 
- yardımı Merkez memur

ları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler me
murları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

3.000 4.800 6.000 

1.000 1.000 1.000 

600 1.000 1.000 

3.000 3.000 3.000 

1.000 1.000 1.000 

250 250 250 

1 Paslın m 
de olduğu 

6.000 1.200 1958 yı 
tahsisatın 4 
nan kadrol 
kâfi gelmiy 
1 200 lira 
edilmiştir. 

7.000 1.000 , 1958 y 
tahsisat k 
l 000 lira 
miştir. 

1.000 1958 bü 
1959 yılı i 
dan aynen 

1.000 -.i .•••"/ 1958 y 
tahsisatın 
anlaşıldığın 

3.000 f 1958 yı 
tahsisatın 
laşıldığınd 

1.000 Ç 1958 yı 
tahsisatın 
laşıldığınd 

250 "f" 1958 yı 
sisatın 19 
şıldığından 



1956 1957 1958 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Ecnebi dil bilen- 1 1 1 
lerle 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci 
maddesi gereğin
ce ödenecek para 
mükâfatı 

5434 sayüı Ka
nun gereğince T. 
C. Emekli San
dığına yapılacak 
ödemeler 
% 5 emekli ve % 175.500 225.000 252.000 
25 giriş kesenek
leri ile artış fark
ları 

% 1 ek karşılık- 31.725 41.540 46.500 
lar 

Emekli ikrami- 15.000 15.000 15.000 
yesi 

Sandık yönetim 15.000 15.000 15.000 
masrafları 

1959 
Lira Fazlası Eksiği 

Faslın 
gibi 1 lira 

270.000 18.000 5434 say 
(D) fıkras 
pılacak öd 
üâve edilen 
nın yekûnu 
dilmiş ve 1 
Ura fazlasi 

49.200 2.700 5434 sa 
(F) fıkras 
yapılacak 
ilâve edile 
dolayısiylo 
2 700 lira 
miştir. 

25.000 10.000 1958 yıl 
gelmediğind 
lira teklif e 

15.000 5434 say 
reğince Em 
1958 yılınd 
de 15 000 l 



209 15 Diğer ödemeler 1 1 30.000 

^ 210 Temsü tahsisatı 1.800 L800 1.800 
w 
OD i 
S 211 Emekli, dul ve 3.460 4.300 4.300 
^ yetim maaşları 
İt»-

301 10 Kırtasiye 4.000 6.000 7.000 

20 Döşeme 3.000 5.000 6.000 

30 Demirbaş 4.000 4.000 5.000 

v 

30.000 Mülga D 
lüğünün m 
sayılı Kanu 
deleri gereğ 
na kadar h 
lira 50 kur 
Bazı memu 
ait tahakku 
üzere Diva 
hetle 1959 
hizmetler d 
çesine de 30 

1.800 1958 yıl 
geldiğinden 
miktar tekl 

4.300 1958 yı 
geldiğinden 
edilmiştir. 

14.000 7.000 1958 yıl 
fında âzam 
son ayarlam 
cımızın ayn 
olamıyacağı 
lasiyle 14'0 

6.000 1958 yı 
yılı için de 

6.250 1.250 1958 yı 
zm teminin 
yılı bütçesi 
tahsisat tek 



1956 1957 
Al'. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

40 Öteberi masraf- 10.000 12.000 
lan 

50 Aydınlatma 3.000 8.000 

60 Isıtma 3.000 3.000 

10 Z::r'r 8.000 8.000 

20 Döşem? 25.000 80.000 

30 Demirbaş 30.000 35.000 

40 Öteberi masraf- 20.000 24.000 
lan 

50 Aydınlatma 75.000 150.000 

1958 1959 
Lira Lira Fazlası Eksiği 

12.000 24.000 12.000 

5.000 5.000 1.000 

3.000 3.000 

12.000 24.000 12.000 

50.000 50.000 

25.000 32,000 7.000 

45.000 60.000 15.000 

175.000 175.000 

Bütçemi 
bölümü ile 
malan dola 
itibara alın 
yaçlarını ka 
12 000 lira 
miştir. 

1958 yıl 
ğinden 195 
siyle 6 000 

1958 yı 
ğinden 195 
edilmiştir. 

1958 yı 
sarrufa ria 
yıl sonuna 
laşıldığında 
lasiyle 24 

1958 yıl 
fi geldiğin 
teklif edilm 

1958 yı 
diğinden m 
şılamak içi 
fazlasiyle 

1958 yı 
le 60 000 l 

Beynelm 
olduğu ve 
cereyan sar 
ve radyofa 



I m İsıtma ^ 300.000 300.000 375.000 

72 

9» 

S 

303 Basılı kâğıt ve 20.000 30.000 30.000 
defterler 

304 11 Merkez posta ve 5.000 5.000 5.000 
telgraf ücretleri 

12 Vilâyetler posta 1.000 2.000 3.000 
ve telgraf ücret

li. ler* 

edilen cer 
malzeme ih 
nenin aynı 
miştir. 

624.800 249.800 Beynelm 
şilköy ve 
hangarları 
tesisatı ma 
mıştır. 195 
malar dola 
neticesinde 
lira fazlasi 

Diğer mey 
ihtiyacı 
Silifke, S 
istasyonlar 

45.000 15.000 -; 1958 yı 
gelmediğin 
karşılanma 
siyle 45 00 

5.000 1958 yıl 
de kâfi g 
edilmiştir. 

3.000 \ 1958 yı 
den 1959 y 
miştir. 



1956 1957 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

21 Merkez telefon 8.000 10.000 
masrafları 

22 Vilâyetler tele- 30.000 100.000 
fon masrafı 

11 Merkez kira be- 24.000 120.000 
deli 

12 Vilâyetler kira 10.000 15.000 
bedeli 

Giyecekler 100.000 320.000 

10 Daimî vazife har- 20.000 20.000 
cırahı 

1958 1959 
Lira Lira Fazlası Eksiği 

15.000 15.000 

125.000 125.000 

120.000 135.000 15.000 

15.000 17.000 2.000 

350.000 475.000 125.000 

25.000 40.000 15.000 

1958 yılı 
sat, 1959 yıl 
miktar teklif 

1958 yılı 
sisat, 1959 y 
nı miktar tek 

Halen işg 
Müdürlük bi 
sıtalarının m 
sadiyle şehir 
detle ihtiyaç 
15 000 lira f 
mistir. 

1958 yılı 
sarrufa riay 
mekte ise de, 
garaj ihtiyac 
2 000 lira il 
miştir. 

Umum M 
inkişafı göz ö 
kadrosuna il 
lin daha alın 
Gerek bunlar 
yin edilenler 
yaçları karşı 
bütçesine 125 
tahsisat tekli 

Hava traf 
meydanlarım 
edilmesi mak 



20 Muvakkat vazife 
harcırahı 

40 Ecnebi memle
ketler harcırahı 

50 Ecnebin zman ve 
hizmetlilerle bun
lara yardımcı 
personelin harcı
rah ve başka 
masrafları 

308 11 Merkez memur
ları tedavi mas
rafları ve harcı
rahları 

12 Vilâyetler me
murları tedavi 
masrafı ve harcı
rahı 

309 11 Merkez taşıtları 
işletme masraf
ları 

45.000 60.000 

10.000 10.000 

165.000 165.000 

120.000 150.000 

10.000 15.000 

165.000 200.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 

2.000 2.000 15.000 22.500 

için 1959 yı 
40 000 lira 

30.000 1958 yılı 
yılı içinde a 
son fiyat 
30 000 lira 
miştir. 

5.000 Telekomi 
gımızda olan 
tekabil anl 
bu meydanl 
larının ve il 
ölçüde kolay 
ğundan, bu 
için 1958 yı 
tahsisatın p 
için 5 000 l 
edilmiştir. 

35.000 Halen id 
manlar gele 
edeceklerind 
1959 yılı iç 
35 000 lira 
lif edilmişti 

1958 yılı 
için de kâfi 

. lira olarak 

1958 yılı 
için de kâfi 
tahsisat tekl 

7.500 1958 yılı 
işlerinde kul 
ve bir aded 



1956 1957 1958 
M. Tahsisatın nev 'i l i r a Lira Lira 

12 Merkez taşıtları 1.000 1.000 5.000 
onarma masraf
ları 

21 Vilâyetler taşıt- 170.000 170.000 192.000 
l a n işletme mas
rafları 

22 Vilâyetler taşıt- 110.000 110.000 110.000 
l an onarma mas
rafı 

Temsil masraf
ları 

3.000 6.000 8.000 

1959 
Lira Fazlası Eksiği 

barla idare 
larını karşı 
antifiriz, di 
lan % 60 f 
alınarak 19 
22 500 lira 

5.000 1958 yılı 
yonun ilâve 
Bu itibarla 
almarak me 
tım masraf 
için 5 000 l 

330.000 138.000 Meydan 
ması mevc 
yılı içinde 
ve Ofisin U 
resi netices 
vasıtanın a 
da nazara 
ki tahsisat 
dan 1959 m 
siyle 330 

110.000 1958 yıl 
leceğinden 
lif edilmişt 

8.000 -•" Memleke 
yeni inkiş 
Yeşilköy, 
Adana, Afy 
yabancı mi 
edilmek ü 
lif olunmuş 



407 Geriverilecek pa
ralar 

408 Artırma, eksilt- 400 400 
me, ihale komüs-
yonlanna iştirak 
edecek üyelerin 
huzur masrafları 

412 Sıhhi malzeme 20.000 20.000 

414 Taşıma masraf- 10.000 20.000 
lan 

2.000 12.000 v 10.000 

1.500 1.500 

25.000 50.000 25.000 ¥"" 

t 

35.000 50.000 16.000 

Mülga Dev 
büslerle taşın 
diyesince isten 
Helehan köy 
Bekir'e öden 
yılma 10 000 
lif edilmiştir. 

1958 yılma 
da da kâfi ge 
muştur. 

Halen çalı 
rımızın sağlık 
durumda olm 
sağlık tesisler 
rma uyduru 
edebilecek bir 
bulüne zarur 
bütçesine 25 
teklif edilmişt 

İdaremizin 
meydanlar iht 
zeme ile me 
ehemmiyeti 
motorların m 
mak üzere c 
sonra iadesi v 
liyatına idar 
gelmediğinden 
ları vasıtasiyl 
yılı tahsisatı 
yeceğinden 19 
siyle 50 000 



1956 1957 1958 
P. M. Tahsisatın nevi Lira Lira Lira 

417 Vergi ve resim- 20.000 50.000 70.000 
ler 

418 Faiz, acyo ve pa- 5.000 8.000 8.000 
ra taşıma mas
rafları 

419 Mahkeme mas- 7.000 35.000 35.000 
rafları 

S 

420 10 Her türlü mey- 350.000 850.000 1.150.000 
dan tesislerinin 
ve vasıtalarının 
işletme bakım ve 
onarma masraf
ları ile meydan 
işletmeleriyle il
gili sair masraf
lar 

1958 yılınd 
ise de 1959 y 
70 000 lira te 

1958 yılınd 
kâfi geldiğind 
t a r teklif olun 

İdaremizin 
ve vergi ihtilâ 
lüğümüz mua 
mütalâaları v 
tedviri iki avu 
den üçüncü b 
ması ve mülg 
remize devred 
zin teşekkülü 
açılan dâvalar 
lara ait hare 
yılı bütçesine 
yeceğinden 19 
40 000 lira te 

İzmir, Ad 
rında mevcut 
temleri ile ra 
şehir, şebeke 
lüzum hâsıl o 
lâk etmiş old 
edilen miktar 
cut otoların 
yorenç grup e 
lerde kule cih 
ki akülerin on 



420 20 Handling, lokan- 17.000 25.000 50.000 50.000 
^ ta, çeşitli satış 
P° yerleri ve ben-
SP zerleri hizmetler-
*$ le karşılığı mas

raflar 

426 Pasif korunma 1 1 1 1 
masrafları 

451 10 Satınalma ve 1.000 2.000 4.000 8.000 4.0( 
abone 

le gelmesi v 
Esenboğa uç 
rilmesinden 
lunan teleks 
rafı için öde 
meydanlar a 
lanması bak 
Adana ve îz 
ların norma 
le harareti s 
ihtiyaçların 
konulan tah 
yılı için 1 3 
lira teklif ed 

1958 yılı 
raya verilmi 
Aydın, îzmir 
lüzumlu malz 
ile alınması 
uçak merdive 
lan temasta, 
1959 yılı büt 
tir. 

Faslın mu 
1 lira tahsisa 

1958 yılın 
teler, son ay 
mevzuatı dâh 
Müdürlük kü 
olan ve kanu 
idare ve pers 
gayesiyle î 
muz ve 1958 
ğinden 1959 
lira teklif edi 



1956 1957 1958 1959 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Lira 

20 Başka her çeşit 5.000 5.000 7.500 15.000 
masraflar 

4,52 Teknik yardım- 6.000 10.000 70.000 210.000 
dan faydalan
mak suretiyle ya
bancı memleket
lere gönderile
ceklerin her çe
şit masrafları 

453 Konferans, kon- 1 10.000 10.000 22.500 
grelere iştirak 
edeceklerin har
cırah ve masraf
ları 

Fazlası Eksiği 

7.500 1958 yılı bü 
sonelin yetiştir 
lar, tahsisat ki 
ettirilememiştir 
teknik kitaplar 
min için 1959 
lasiyle 15 000 

140.000 , J Milletlerara 
Anlaşmasının t 
da meydanlard 
lerinde çalışac 
si hususu da m 
personelin bilg 
dern cihazların 

# ihtisas yapmak 
sonelin yabanc 
ruri bulunmak 
îdaresir ÎCA t 
1959 senesi içi 
rinde elektron 
işletmeciliği, ik 
eğitime tâbi tu 
nik personel iç 
rilmiş bulundu 
140 000 lira 
edilmiştir. 

12.500 ~^v"" i95g y ^ n d 
ları dolayısiyle 
için 12 500 li 
edilmiştir. 



476 10 Hava trafik kon
trol kursu mu-
mi masrafları 

10.000 % 10.000 10.000 10.000 

20 Yurt içinde kurs 10.000 10.000 20.000 20.000 
ve staja tâbi tu
tulacak persone
lin her çeşit mas
rafları 

501 Geçen yıl borç- 10.000 68.500 68.500 * 68.500 
l a n 

502 1939 - 1957 yılla- 2.001 20.000 20.000 200.000 
rı borçları 

505 Hükme başlı 
borçlar 

1 

Umum Müd 
tında hava se 
bir şekilde yür 
nan personelin 
gerekmektedir. 
sine konulan t 
yılı için de 10 

1958 yılma 
geldiğinden 19 
lif edilmiştir. 

1958 yılında 
da kâfi gelec 
edilmiştir. 

180.000 1956 yılınd 
dan alınacak m 
160 000 lira m 
zeme gelmediğ 
ettirildiğinden, 
6686 sayılı Ka 
desi gereğince 
lamak üzere 19 
fazlasiyle 200 

idaremize d 
nın karara ba 
tediyeye 1958 
1959 yılı için d 



1956 1957 1958 1959 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Lira 

tOl 10 Meydan binaları, 150.000 278.750 500.000 550.000 
hangar ve atölye
ler tamiratı re 
küçük yapılar 

S5 

% 

Fazlası Eksiği 

50.000 1. Konya, 
Antalya'da ya 
ları inşaatı ile 
tamir masrafla 

2. Yeşilkö 
danlarında ap 
lerine demir c 
yaptırılması : 

3. Akhisa 
Antalya, Aydı 
Bandırma, Çan 
Erzurum, Elâ 
kenderun, İzm 
sun ve Yan o 
dandaki binal 
ve tevsi masra 

4. Beynel 
Esenboğa me 
ve zaruri tami 
şilköy, Esenbo 
ve Adana mey 
ve verici anten 
ması ve bakım 

5. Kulesi 
ra basit ve m 
kule inşası (4 

6. Esenbo 
ten direklerin 

7. Çanakk 
aded motorhan 



701 20 Pist tâmiratı 900.000 1.376.000 1.500.000 1.650.000 150.000 

W 
ÖP 

S 

731 İstimlâk ve sa
tmalına 

40.000 60.000 60.000 

741 Yapı işleri 300.000 1.000.000 2.100.000 1.100.000 

8. Akhis 
tamiri : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Bursa 
izmir 
Yeşilk 
Afyo 
Sivas 
İsken 
Elâzı 

8. Esenb 
ratı : 

9. Şikag 
ICAO prens 
köy, Esenbo 
Afyon ve E 
ki pist ve ta 
işaret boyala 

10. Yaz 
makta olan E 
rı, Gaziante 
Kayseri, Ayd 
danları masr 
siminde lüz 
danların kar 
ları 

1958 yılı 
geldiğinden, 
lira teklif ed 

Esenboğa 
inşaatı ve sa 



F. M. Tahsisatın nev'i 
1956 
l i r a 

1957 
Lira 

1958 
Lira 

1959 
Lira 

751 10 Makîna, vasıta 
ve yedek parça
ların satmalına 
masrafları 

400000 400.000 450.000 2.500.000 

şilköy ve Es 
nası, meydan 
birer meyda 
terminal bin 
va meydanın 
yeraltına alı 
larının ilâve 
nında otobü 
inşaatı ile şi 
liraya ihtiya 
çesine 1 10 
teklif edilmi 

Yakın bi 
Jet yolcu ve 
hiyeti haiz Y 
danlarına kı 
emniyetli in 
le kardan te 
müsait bir d 
kar küreme 
trafiği günd 
İzmir meyda 
faiye vasıtas 
rinde buluna 
receğinden, m 
rer emici pi 
cut meydanl 
kullanılmak 
ton inşaat, a 
yük tip gray 
iki aded pin 
silindir, iki a 



751 20 Elektrojen grup* 100:000 100.000 150.000 1.800.000 
lan buhar r e ma
zot kazanları y e 
dek parçaları sa~ ^ 
tmalma masraf' 
l an 

aded beton k 
alınmasına z 
lı bütçesine 2 
lira teklif ed 

Esenboğa 
lışan Cooppe 
Esenboğa ve 
detince inki 
tesisatının, 
yardımcıları 
Çalıştıran g n 
ihtiyacı ve e 
jen grupları 
lemeye kafi 
alınması ger 
jen grupları 
nın bilhassa 
aylannda ak 
mından mey 
nabilmesi m 
lerin bütçey 

1. ICA 
Coopper Bes 
zemesı 

2. ICA 
grup elektro 

3. Coopp 
malzemesi 

4. Kalor 
parçaları 

5 Elektr 
parçalan 

6. Yenid 
elektrojenler 



1956 1957 1958 1959 
F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira Lira Lira 

20 Hern evi yer ta- 500.000 500.000 987.500 8.000.000 
şıtları ve teleko-
miııikasyon ci
hazları ile yedek 
parçaları satmal
ına ve tâmiı; mas
rafları 

m 
752 

en 

7. Elektr 
yakıt tanklar 

% 45 PA 
ye ve sigorta 

% 45 diğ 
nakliye ve si 

ki 1958 bütçe 
lasiyle teklif 

Trafiğin 
tip ve hızlar 
karşısında g 
danlarııı bir 
uçakla ıızak 
ve bilhassa 
(İES) aletle 
hariçle irtib 
Yeşilköy, Es 
teminin yeni 
muhaberenin 
nebi şirket 
kazançlar, Je 
zarı dikkate 
rılması bakı 
ne göre tesis 
olarak işletm 
meydanlarım 
sibolarak da 
seyrüsefer te 



752 30 Yer taşıtları ile 50.000 50.000 100.000 700.000 600.0( 
telekorninikasyon « 
cihazları bakım 
revizyon atelyesi 
için satmalına-
cak alet ve mal
zeme 

I 

752 40 İngiliz kredisi ile 1 160.000 
satınalınan mal
zeme bedelinin 
taksitleri olup 
Hazineye ödene
cek para 

lerınm ve yer 
makta olan tr 
mının tevsii v 
ya kısmen yen 
larında şirketl 
yılma nazaran 
fazlasiyle 8 00 

Memleketim 
yette bulunan 
arıza yapmalar 
gönderilmek s 
cihetine gidilm 
sek derecede b 
sıl olmaktadır 
işlerini Umum 
rulan, fakat te 
noksan olan v 
lunan elektron 
ve basit bakım 
larm bakım, o 

1 tiyaçları olduğ 
zaran 1959 yıl 
siyle 700 000 

000 İngiliz kred 
dellerinin tak 
160 000 lira t 
Hazineye öden 
yılı için tahsis 



(B) Cetveli esbabı mucibesi 

F. M. Tahsisatın nev'i 
1956 
Lira 

1957 
Lira 

1958 
Lira 

1959 
Lira Fazlası Eksiği 

1 1 Konma konakla- 760.000 1.165.000 2.500.000 7.250.000 4.750.000 
ma varidatı 

2 Binalar kira va- 300.000 600.000 640.000 700.000 , 60.000 
ridatı 

3 Handling vari
datı 

1 10.000 20.000 22.000 2.000 

Sayın Mal 
meydanlarımız 
ferlerinin artm 
çen seneye n 
yapılması na 
1958 varidat 
sinde konma, 
farkı 282.52 d 
husule gele 
4 750 000 lir 
yükseleceği tah 

Meydanları 
ile Esenboğa v 
gar işletme o 
ketlerin talep 
nişletilerek ki 
çok yabancı 
için arazi tahs 
rımızda büfele 
lar nazara alın 
senesinde 60 
raya yükselece 

Hava sefe 
rak şirketlerin 
sonel ve mal 
bâzı meydan 
hâsılat elde 
varidat bütçe 
2 000 lira faz 
ceği tahmin ed 



4 B I telsiz mesaj 170.000 550.000 1.715.500 2.350.000 634.500 
cihazı varidatı 

5 Çeşitli varidat 5.000 50.000 142.000 300.000 158.000 

Fasü yekûnu 1.235.001 2.375.000 5.017.500 10.622.000 5.604.500 

NOT : 

Raporu Münakalât Vekâleti bütçesindedir. 

Yeşilkö 
liyete başlı 
harice çe 
ların bir 
mesi yüzü 
nesine na 
tahmin edi 
liraya yük 

Emane 
müessesele 
rın çoğa 
otların sat 
ücreti gib 
bütçesine 
fazlasiyle 
edilmiştir. 
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Bütçe Encün 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/261 
Karar No. 43 

Yüksek 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . X I . 1958 
tarihli ve 71-825/3207 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Münakalât Vekili, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırladıkları rapor mütalâa edildikten ve Umum 
Müdürlüğün faaliyeti ile alâkalı mevzular üzerin
de vâki sualler Hükümet mümessilleri tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçeye merbut ( A / l ) , 
(A/2) ve (B.) işaretli cetvellerin fasıl ve mad
delerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 2 951 475 lira fazlasiyle 
13 782 056 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise 12 452 500 lira fazla
siyle 17 360 000 lira olarak tesbit ve teklif edil
miş olup fasıl ve maddeler üzerindeki artış ve 
eksilişler lâyihanın esbabı mucibesinde mufassa-
lan arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde encümenimizde yapılan tetkik ve müzake
reler neticesinde 403 ncü temsil masrafları fas
lına konulmuş olan 8 000 liranın Umum Müdür
lüğün meydanlar dolayısiyle birçok yabancı mi
safirlerle olan münasebeti göz önünde tutularak 
kâfi gelmiyeceği kanaatine varılmış ve bu fasla 
7 000 lira ilâvesi encümenimizce uygun görüle
rek (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 13 789 056 lira 
olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmım teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddelerine mevzu tah
sisatın hizmetlere kifayet edeceği anlaşılmakla 
(A/2) işaretli cetvel Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

i mazbatası 

31 . / . 1959 

Reisliğe 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nis
petle 15 403 975 lira fazlasiyle 31 142 056 lira 
tahmin ve tesbit edilmiş olup bu varidatın 
10 622 000 lirası Umum Müdürlüğün işletme 
varidatından, 15 846 928 lirası Hazine yardımın
dan ve 4 673 128 lirası da geçen yıllardan dev
reden nakit mevcudundan terekkübetmektedir. 

(B) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan müzakere ve tetkik neticesinde 
(A/ l ) işaretli cetvelde yapılan ilâvenin karşılığı 
olarak 7 000 liranın 3 ncü geçen yıllardan dev
reden nakit faslına ilâvesi uygun görülerek (B) 
işaretli cetvel yekûnu 31 149 056 lira olarak 
encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri (A/ l ) 
ve (B) işaretli cetvellerdeki değişikliklerin ra
kamlara aksettir ilmesi cihetiyle tadilen, diğer 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1959 yılı bütçe kanunu lâyihası mer-
butatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heye
tin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

. Adana 
Muhalifim 

R. Tekeli 

Ankara 
Muhalifim 

/. Seçkin 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Mazbata M. Kâtip 
İzmir Diyarbakır 

B. Bilgin M. E. Ünal 

Afyon K. Ankara 
31. Â. Ülgen O. Alişiroğlu 

İmzada bulunamadı 

Antalya Artvin 
K. Akmantar H. Çeltikçioğlu 

Balıkesir Çankırı 
M. İT". Timurtaş F. Arkan 

İmzada bulunamadı 

Çorum Çorum Denizli 
//. Bulgurlu Y. Gürsel A. R. Karara 

(S . Sayım : 54) 
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Diyarbakır 
H. Turgut 

Gazianteb 
E. Cenanı 

tstanbul 
M. Şellefyan 

Edirne ] 
M. Sarol R. 

tmzadi 
İsparta 
T. Ttğh 

tznıir 
D. Akbel 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. îslâmöğlu 
Kırşehir 

Muhalifim 
F. Yalgın 

Erzincan 
Bayındır 

a, bulunamadı 
tstanbıü 

N. Kırşaîi 
Kars 

Muhalifim 
B. Öcai 
Kocaeli 

C. Tüzün 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Niğde 
K. Gürsoy 

Rize 
/. Akçal 

Sinob 
Ö. özen 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal, 

Ordu 
Muhalifim 

A. E. Onat 

Rize 
M: önal 
Trabzon 
t. Şener 

Nevşehir 
N. önder 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

(S. Sayısı : 54) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı ya
tırımlar dışında kalan masrafları için bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13 782 056 
lira ve yatırım masrafları için bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 17 360 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 31 142 056 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetliler için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyi
hası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün kuruluşu hakkın
daki kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1959 yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fa-
"sıllara, Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1939 - 1957 Devlet Hava Yollan ve Hava 
Meydanları Umum Müdürlüğü bütçe yıllarına 
aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğrama
mış ve karşılıkları, yıllan bütçesinde bulunan 
borçlar, 1959 bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya 3 ve 4 ncü kısım fasılları ile yatı-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanlan İşlet
mesi Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 13 789 056 lira ve ya
tırım masrafları için bağlı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 17 360 000 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanlan İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılında 
elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 31 149 056 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayıs ı : 54) 
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Hü. 

rım fasılları bakiyelerinden, eski yıllar borçlan 
faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

MADDE 6. — Masraf fasıllanndan yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun, 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

II. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Bııdakoğhı 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. ileri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

îmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7 . — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8..— Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 54) 
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F. 

201 

202 

203 

M. 

11 
12 
21 
22 

21 
22 

11 

12 
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A/ l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım -Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücre
ti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

376 650 
154 250 

1 

1 

530 902 

5 953 824 
1 

5 953 825 

188 700 

1 

188 701 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

360 500 
163 350 

1 

1 

523 852 

6 442 574 
1 

6 442 575 

184 025 

1 

184 026 

1 

360 500 
163 350 

1 

1 

523 852 

6 442 574 
1 

6 442 575 

184 025 

1 

184 026 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah, ücretleri 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler' memurları çocuk 
zammı 

(S. Sayısı 54) 

4 800 

6 000 

6 000 

7 000 

6 000 

7 000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
¥. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

Fasıl yekûnu 17 050 19 250 19 250 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfata 

209 

210 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları • 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşlan 

ikinci kısım yekûnu 

252 000 
46 500 
15 000 
15 000 
30 000 

358 500 

1 800 
4 300 

7 055 080 

270 0C0 
49 200 
25 000 
15 000 
30 000 

389 200 

1 800 
4 300 

7 565 005 

270 000 
49 200 
25 000 
15 000 
30 000 

389 200 

1 800 
4300 

7 565 005 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 7 000 14 000 14 000 
20 döşeme • 6 000 6 000 6 000 
30 Bemirbak 5 000 6 250 6 250 

( 8, Sayı» : 54) 
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F. M. 

40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 
5 000 
3 000 

38 000 

12 000 
50 000 
25 000 
45 000 

175 000 
375 000 

682 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

24 000 
6 000 
3 000 

59 250 

24 000 
50 000 
32 000 
60 000 

175 000 
624 800 

965 800 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

24 000 
6 000 
3 000 

59 250 

24 000 
50 000 
32 000 
60 000 

175 000 
624 800 

965 800 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilayetler posta ve telgraf üc-

30 000 

5 000 

45 000 

5 000 

45 000 

5 000 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

120 000 
15 000 

135 000 

350 000 

25 000 
120 000 
10 000 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

135 000 
17 000 

lfe 000 

475 000 

40 000 
150 000 
15 000 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

135 000 
17 000 

152 000 

475 000 

40 000 
150 000 
15 000 

(S.'Sayısı : 54) 



— 33 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 165 000 200 000 200 000 

Fasü yekûnu 320 000 405 OCO 405 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 

403 
407 
408 

412 
414 
417 
418 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Artırma, eksiltme, ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
Sıhhi malzemeler 
Taşıma masrafları 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma 

3 000 
3 000 

6 000 

15 000 

5 000 

192 000 

110 000 

322 000 

2 031 000 

8 000 
2 000 

1 500 
25 000 
35 000 
70 000 

3 000 
3 000 

6 000 

22 500 

5 000 

330 000 

110 000 

467 500 

2 723 550 

8 000 
12 000 

1 500 
50 000 
50 000 
70 000 

3 000 
3 000 

6 000 

22 500 

5 000 

330 000 

110 000 

467 500 

2 723 550 

15 000 
12 OCO 

İ 500 
50 000 
50 000 
70 000 

masrafları 8 000 8 000 8 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira, 

419 Mahkeme masrafları 35 000 
420 Meydan hizmetleri 

10 Her türlü meydan tesislerinin 
ve vasıtalarının işletme, bakım, 
onarma masraflariyle meydan * 
(işletmeleriyle ilgili sair mas
raflar 

20 Handling, lokanta, çeşitli sa
tış yerleri ve benzerleri hiz
metler karşılığı masraflar 50 000 

40 000 40 000 

1 150 000 2 500 000 2 500 000 

50 000 50 000 

426 
451 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1 200 000 

1 

4 000 
7 500 

11 500 

2 550 000 

1 

8 000 
15 000 

23 000 

2 550 000 

1 

8 000 
15 000 

23 000 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 70 000 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 10 000 

476 Kurs masraflan 
10 Hava trafik kontrol kursu 

umumi masrafları 10 000 
20 Yurt içinde kurs ve staja tâbi 

tutulacak personelin her çeşit 
masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 30 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 506 001 

210 000 210 000 

22 500 

10 000 

20 000 

30 000 30 000 

3 075 001 3 082 001 

22 500 

10 000 

20 000 
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Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 5 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

rıh için 
Encümence 
Kabul edilen 

Lira 

Geçen yıl borçları 
1939 - 1957 yılları borçları 
Hükme bağlı borçlar 

68 500 
20 000 

150 000 

68 500 
200 000 
150 000 

68 500 
200 000 
150 000 

Beşinci kısım yekûnu 238 500 418 500 418 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 7 055 080 7 565 005 7 565 005 
Üçüncü kısmı yekûnu 2 031 000 2 723 550 2 723 550 
Dördüncü kısım yekûnu 1 508 001 3 075 001 3 082 001 
Beşinci kısım yekûnu 238 500 418 500 418 500 

UMUMÎ YEKÛN 10 830 581 13 782 056 13 789 056 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler, pist tami
ratı ve küçük yapılar 
Meydan binaları, hangar ve 
atelyeler tamiratı ve küçük 
yapılar 500 000 550 000 550 000 
Pist tamiratı 1 500 000 1 650 000 1 650 000 

Fasıl yekûnu 2 000 000 2 200 000 2 200 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

731 İstimlâk ve satınalma 
741 Yapı işleri 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 
1 000 000 

751 

752 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 

20 

Meydanlar için satmalmacak 
makina, vasıta ve yedek parça
lar 
Makina, vasıta ve yedek par
çaları satınalma masrafları 
Elektrojen grupları, buhar ve 
mazot kazanları yedek parça
ları satınalma masrafları 

Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekomünikasyon cihazları 

20 Her nevi yer taşıtları ve teleko
münikasyon cihazları ile yedek 
parçaları satınalma ve tamir 
masrafları 

30 Yer vasıtaları ile telekomüni
kasyon cihazları bakım ve re
vizyon atelyesi için satmalma
cak malzeme 

0 ingiliz kredisiyle satınalman 
malzeme bedelimin taksitleri 
olup Hazineye ödenecek para 

100 000 

160 000 

700 000 

0 

60 000 60 000 

450 000 2 500 000 2 500 000 

150 000 1 800 000 1 800 000 

Fasıl yekûnu 600 000 4 300 000 4 300 000 

987 500 8 000 000 8 000 000 

700 000 

0 
Fasıl yekûnu 1 247 500 8 700 000 8 700 000 

Yatırımlar yekûnu 4 907 500 17 360 000 17 360 000 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme varidatı 
Konma konaklama varidatı 
Binalar kira varidatı 
Handling varidatı 
B I telsiz mesaj cihazı varidatı 
Çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 500 000 
640 000 
20 000 

1 715 500 
142 000 

5 017 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

7 250 000 
700 000 
22 000 

2 350 000 
300 000 

10 622 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

• -

7 250 000 
700 00(* 
22 000 

2 350 000 
300 000 

10 622 000 

Hazine yardımı 6 900 000 15 846 928 15 846 928 
Geçen yıllardan devreden nakit 3 820 581 4 673 128 4 680 128 

UMUMİ YEKÛN 15 738 081 31 142 056 31 149 056 
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G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 

Trafik teknisiyeni 
» 
» 
» 
» 

Telsiz 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

teknisiyeni 
» 
» 
» 

» » 
Jet rut kontrol başteknisiyeni 
Jet rut kontrol teknisiyeni 
Jet marşalling başteknisiyeni 

» » teknisiyeni 
» » » 
» » » 

Air trafik enspektörü 

Teknik kontrol 
» » 

Baş makinist 
Makinist 

2 Ustabaşı 
Usta 

» 
» 

R'evizör 

4 Daktilo 

Tercüman 

Sağlık memuru 

Hemşire 

D 

A . d e d 

16 
23 
27 

9 
17 
28 
31 
41 
4 

10 
10 
23 
35 
59 

•> -> 
8 
2 
2 
2 
4 
! 
1 
1 
6 
imi 

18 
29 
50 
63 

4 
8 
8 

20 
2 
2 

10 
2 
4 

1 
1 
2 

10 
4 
i 

- 38 — 
CETVELİ 

Ücret 

G25 
550 
475 
625 
550 
475 
400 
350 
Ö25 
550 
475 
400 
350 
300 
625 
550 
625 
550 
475 
400 
t*25 
550 
475 
400 
475 
475 
100 
350 
300 
400 
400 

' 350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
625 
550 
300 
250 
300 

G. Memuriyetin nev'i 

Hemşire 
Apron emniyet memuru 
Danışma memuru 

Permi memuru 
» » 

Santral memuru 
» » 

Sof 
» 

Memur 
» 

• 

» 
» 

Şoför 
» 

6 Hademe 
» 
» 

Bekçi 
» 
y> 

> 
îşçi 
» ^ 
» 
» 
> 

İtfaiye şefi 
» » 
» şoförü 
» » 

Meydan traktör jar j , projek
tör, grayder, ekskavatör ope
ratörü 
Meydan traktör jar j , projek
tör, grayder, şoförü 
itfaiyeci 

» 
Barçıvan 

>> 

Aded 

2 
12 

6 
6 
2 
2 
fi 
û 

6 
$ 

14 
16 
15 
31 
15 
25 
40 
15 
25 
10 

f> 

8 
47 
86 
5 

20 
30 
35 
20 

2 
2 • 

»> 
4 

6 

? 

30 
60 
2 
2 

1243 

Ücret 

250 
250 
350 
300 
350 
300 
300 
250 
475 
400 
400 
350 
300 
250 
225 
300 
250 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
25Ö 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
300 
250 

300 

250 
250 
i^Zu 
250 
225 
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E CETVELİ 

Tahsisatın nev 'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzmanlar ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcırah ve 
ücretleri 

L CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

MERKEZ 

Teknik müşavir 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 
Kısım âmiri 

» » 
Şef 
Sekreter 

» 
Memur 

* 

1 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

-

90 
90 
70 
90 
70 
G0 
60 
50 
40 
35 
30 
30 

Yekûn 27 

VİLÂYETLER 

5 Meydan müdürü 
6 » •» 
7 » » 

5 
7 
7 

80 
70 
60 

Yekûn 19 

( S. Sayısı : 54) 



— 40 — 
R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazın olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla personelin üc

retleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlar-
daki personelin bir kısmı çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse vilâyetlerdeki ha
va meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
(D) cetveline dâhil teknisiyen, trafik teknisiyeni, er trafik enspektörü, telsiz teknisiyeri, tek

nik kontrol, başmakinist, makinist, ustabaşı, usta, revizör, sağlık memuru, hemşire, apron emniyet 
memuru, danışma memuru, permi memuru, santral memura, şoför, şef, memur, hademe, bekçi işçi, 
itfaiye şefi, itfaiye şoförü, meydan traktör şarj grayder operatörü ve şoförleri, itfaiyeci ve bah
çıvanlara, yılda bir defa verilecek elbise ve ayakkabı ile elbise ve şapka kokartları, iki yılda bir 
defa verilecek palto, bütçedeki tahsisatın müsaadesi nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar 
dâhilinde başmakinist, makinist, ustabaşı, usta, revizör, işçi, itfaiye şoförü ve diğer şoförlere, îş 
Kanununa göre meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek iş tulumları, çizme, muşamba meşin 
ceket ve başlık, eldiven ve kadın hademe, sağlık memuru ve hemşirelere verilecek iş gömlekleri 
ile bekçilere verilecek gocuk bedelleriyle bu tertibe ait alım, ilân bedeli bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Tamir ately el erinin işletme masrafları ile işçi ücretleri de bu tertipten ödenir, 

Fasıl 412 — Sıhhi malzeme 
Umumi bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işlerinde çalı

şan akümülâtörcü, akümülâtörcü yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedel
leri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binaları

na ait tenvirat, tanzifat, vergiler ve diğer vergi ve resimleriyle nispî pul bedelleri bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 418 — Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri bu işlerle ilgili başka bütün 

masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleler, avukatlık ücretleri ile bu iş

lerle ilgili bulunan bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Meydan hizmetleri 
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım ve onarım masraflariy-

le meydan işletmesiyle ilgili sair masraflar 
a) Her cins makina, vasıta, elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları, itfaiye vasıta ve 
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cihazları, pist ve taksirat tenviratı, hararet stabilizasyonu ile benzeri malzemenin işletme, bakım, 
onarım ve donatım masrafları ile satınalmacak malzeme karşılıkları, kaynak işlerinde kullanıla
cak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu işlerde çalıştırılacak teknik eleman ve işçi yevmiyeleri. 

b) Hava seyrüseferi, telekomünikasyon için lüzumlu olan plânlar, yer tesisleri diyagramları 
ile uçuş seyrüsefer haritaları, alçalma plânlafı, frekans tabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamelerine ait tablolarla bu işlerde çalışan teknik eleman yevmiyeleri. 

c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gereken vesikalar, 
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına, fevkalâde hallerde mesai dışı çalışmaları 

icabedeeek elektronik, trafik, telsiz, elektrik, makinist ve teknisiyenlerine verilecek'fazla mesai üc
retleri, 

e) işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defter, kâğıt masrafları ve tab'iyeleri,, 
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönşülerine ait taşıt masrafları, 
g) Telsiz muhaberatının ve seyrüsefer yardımcılarının çalıştırılması için vâki ceryan bedelleri 

ile telsiz aküleri ve bunların şarjları gece iniş mahalleri ile apronlarm tenvirine ait ceryan be
delleri ve meydanlar elektrifikasyon masrafları. 

h) Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın 
masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masraflar, 

Bu tertipten ödenir. 
» 

Madde 20 — Handling, Lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeri hizmetler karşılığı masrafları 
îdareye gelir kaynağı temin edecek olan ve hava meydanlarının işletmesinde temin edilmesi iktiza 

eden umumi handling hizmetleriyle lokanto, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve benzeri 
hizmetlerin masrafları, yapılacak sabit tesisler ve bu yerlere ihtiyacolacak döşeme demirbaş ve diğer 
malzeme ile handling hizmetlerinde kullanılacak motorlu vasıta ve makine ve. alet bedelleri bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 701 —- Meydanlar istasyon binaları hangar ve atelyeler pist tamiratı ve küçük yapılar 
Madde 10. — Meydan binaları hangar ve atölyelerin tamiratı ve küçük yapılar 

5367 sayılı Kanun dışında kalan küçük bina ve tesislerin yapımı ve mevcut meydanların emniyeti 
için istimlâk edilecek arazi bedelleri tapu harçları, mevcut binaların, portatif evlerin atelye ve han
garlarla telsiz, elektrik ve su gibi sabit tesislerin tamiri, duvarlarının tanzimi ve bunlar için yapı
lacak ilâve inşaatlar ile hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif ücretleri binaların 
tenvirat ve inşasında kullanılmak üzere alınacak malzeme bedelleriyle bu işlere idare tarafından 
nezaret ettirilecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu işlerde çalıştırılacak meslek işçisi ve 
amele yevmiyeleriyle ilgili bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Pist tamiratı 
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin tamiratı, pistleri, meydan binalarına 

bağlıyan yolların yapım ve tamiri *bu işler için satınalmacak malzeme bedeli ile bu işlerde çalış
tırılacak amele yevmiyeleri ve bu hususa ait diğer müteferrik masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasü 751 - Madde 10.20 
Meydanlar için satınalmacak mazot makinası, mazot ve benzin tankları, traktör, silindir, asfalt 

yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek ve malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak 
fen adamları, meslek işçisi ve amele yevmiyeleri ve bu hususa ait müteferrik masraflar bu tertip
ten ödenir. 
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Fasıl 752 - Madde 20 — Her nevi nakil vasıtaları telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları sa

tmalına masrafları 
Nakil vasıtaları ile yedek parçaları ve bunlarda kullanılan lâstik, cam gibi lüzumlu malzeme

nin, telekominikasyon cihazları ve yedek parçaları satmalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, 
sigorta masrafları ve ecnebi memleketlerden satmalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon? 
masrafları ve bu satmalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 30. — Her nevi nakil vasıtaları telekominikasyon cihazları, bakım ve revizyon atölyesi 
« için satmalmacak tezgâh, alât, edevat ve sair malzemeler masrafları 

Her nevi nakil vasıtaları, motorlu araç, makina ve grup elektrojenlerin, tekmil elektrik ve 
elektronik cihazların, bakım ve revizyonu için kurulan ve kurulacak olan tamir ve revizyon 
atelyelerine satmalmacak makina, tezgâh, alât ve edevat ile atelyeye lüzumlu yedek parça ve müs
tehlik malzeme satmalma bedeli, ilân, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye, ambalaj masrafları ile bu 
satmalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

E - CETVELİ 

Seyrüsefer yardımcı tesisleri uzmanı 
Elektrik ve (elektronik uzmanı (Kuvvetli atkını) 
Elefctrik ve elektronik uzmanı (Zayıf akım) 
Elektrik' ve elektronik telefon uzmanı 
Başjhekrm 
Hasılat ve handling hizmetleri uzmanı 
Doktor 

Beş maaş nispetindeki tahsisat 
Yekûn 

Umumi yökûn 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 

19 

Ücret 

875 
875 
750 
750 
625 
625 
550 
475 

Aylığı 

875 
875 
750 
750 
625 
625 

1 100 
5 225 

10 825 

Yıllığı 

10 500 
10 500 
9 000 
9 000 
7 500 
7 50O 
13 200 
62 700-

129 900 
54 125 

184 025 

!«•» 
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1959 Yılı 

Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi 





Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/271) 

T.C. 
Başvekâlet ' 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 829/3211 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
F, M. 
201 11 Memurlar maaşı -. 

Geçen yıl tahsisatından 10 800 lira noksaniyle 394 700 lira tahsisat koıuümuştur. 
12 Mukaveleliler maaşı : 

Geçen yıl tahsisatından 10 800 lira fazlasiyle 104 700 lira tahsisat konulmuştur. 
21 Açık maaş : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti: \ :i; 
Geçen yıl tahsisatından 6 800 lira fazlasiyle 102 425 lira tahsisat konulmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatından 65 000 lira fazlasiyle 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : v 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek ödemeler 
Geçen yıl tahsisatından 1 499 lira noksaniyle 1 lira tahsisat konulmuştur. 
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209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatından 235 lira tazlasiyle 20 445 lira tahsisat konulmuştur. 

12 % 1 Ek karşılıklar : 
t ^ Geçen yıl tahsisatından 258 lira noksaniyle 3 708 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur.-

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen, konulmuştur.r-

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin a fıkrası) : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

229 Memur, Hizmetli, Emekli, Dul ve Yetim aylıklarında yapılacak değişikliklerin gerek
tirdiği her türlü masraflar karşılığı : 
Yeni ihdas edilmekle. 

301 10 Kırtasiye : • 
Geçen yıl tahsisatından 4 000 lira faslasiyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi1 geleceği tahmin olunarak aynen konulmuştur. 

30 Demirbaş : , 
Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

40 Öteberi : 
Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur;; 

50 Aydmlatma : -
Geçen yıl tahsisatından 3 500 lira fazlasiyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur, 

60 Isıtma : 
Geçen yıl tahsisatından 21 999 lira fazlasiyle 22 000 lira tahsisat konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatından 4 000 lira fazlafiyle 12 000 lira tahsisat konulmuştur. 

304 11 Posta telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. -

21 Telefon masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 20 000 lira fazlasiyle 27 000 lira tahsisat konulmuştur. 

305 Kira bedeli : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen tahsisat konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Geçen yıl tahsisatından 2 500 lira^ fazlasiyle 4 500 lira tahsisat konulmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatından 27 500 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraflari • 
Geçen yıl tahsisatından 7 000 lira fazlasiyle 22 000 lira tahsisat konulmuştur. 

* 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenece) tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira fazlasiyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

309 21 Taşıt masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

22 Onarma masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

403. Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

,.407 30 Geriverilecek paralar : 
.Geçen yıl tahsisatı kâfi.geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

40 Mahkeme harçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğimden aynen tahsisat konulmuştur. 

417 10 Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâ
fisi maksadiyle yapılacak ödeme ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51, 52 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği mas
raflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

$19 Mahkeme masraf lan ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere 
verilecek ücret ve masraflar : 

* Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen konulmugtur. 

"446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Yeni ihdas edilerek 100 lira konulmuştur. 

} 447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi geı eğince sivil müdafaa fonu karşılığı ? 
Kanun yeni kabul edilmiş olduğundan geçen yıl olmıyan bu fasıl yeni ihdas edilerek * 
1 408 lira tahsisat konulmuştur. 

'451 10 Satmalına ve abone : 
Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. * 

.501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatından 275 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

502 10 Eski yıl borçları (1954 - 1957) : " 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği talimin olunarak aynen tahsisat konulmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
, Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira fazlasiyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

v£S.,SayısiivS5) 



M. 

VABlDAT BÜTÇESÎ GEREKÇESİ 

Yatınmlar dışında kalan Hazine yardımı : 
Aşağıda kendi fasıUannda izah edildiği veçhile Petrol Dairesinin geliri 1 811 674 
lira ve geçen yıldan devreden nakit mevcudu 300 000 lira olup ceman ye
kûn 2 111 674 lira tahmin edilmişt ir. 
1959 yılı (A) işaretli cetvel yekûnu 1 407 188 lira olduğundan her ikisi arasında 
704 486 lira gelir fazlası mevcut bulunmakla 1959 malî yılında Hazine yardımına 
ihtiyacolmadığı. 

Petroldan Devlet hakkı : 
Bu varidat 1 811 674 lira olarak tahmin edilmiştir. Altı bölgede 20 şirket 210 sa
hada 9 717 821 hektar arazide petrol araştırmaktadır. 6326, 6558, 6987 sayılı ka
nunlara göre bu sahalardan bir kısmının birinci ve ikinci, diğer kısmının da 3 ncü 
ve 4 ncü senelerini ikmal ettiğinden Devlet hakkı tutarı ile 69 ncu maddeye göre, iş
letme sahalarının Devlet hakkı tutarı. 
1 795 032 55 1959 yılı 57 nci maddeye göre Devlet hakkı 

16 040 1959 yılı 69 ncu maddeye göre Devlet hakkı 

1 811 672 55 

Devlet hakkının sureti 

Kuhsat 
adedi 

141 s 
1 
3 
1 
10 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
8 
8 
1 
4, 
6 
lu 

12 

210 

Gün 

20 

101 
102 

198 
213 
318 
340 
353 
356 
365 

50 kuruşa 
tâbi saha 
Hektar 

49 466 

192 802 
146 622 

396 581 
391 235 
11 800 
195 566 
297 279 
49 972 
556 918 

2 288 191 

Tutan 
Lira 

1 335 

26 675 
20 486 

107 565 
114 134 
5 140 
91 085 
143 728 
24 369 
278 459 

813 000 

K. 

23 

31 
91 

66 
74 
27 
45 
51 
90 
00 

98 

' 
Gün 

365 
345 
329 
328 
326 
295 
265 
264 
263 
258 
252 
167 
152 
47 
25 
12 
9 

100 kuruşa 
tâbi saha 
Hektar 

6 516 975 
49 466 
148 470 
33 880 
448 489 
96 920 
1 000 

192 802 . 
146 622 
50 000 
133 896 
396 581 
391 235 
11 800 
195 566 
297 229 
49 972 

9 160 903 

Tutan 
Lira 

6 516 975 
46 755 
133 826 
30 345 
400 567 
78 332 

726 
139 451 
105 648 
35 342 
92 443 
181 449 
162 925 
1 519 
13 394 
9 771 
1 232 

7 950 706 

K. 

00 
51 
25 
58 
95 
58 
03T 
17 
04 
'45 
14 
29 
12 
45 
93 
91 
18 

58 
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hesabı aşağıda gösterilmiştir 

150 kuruşa Saha 
tâbi saha Tutan yekûnu Tahakkuk yekûnu % 20 

}ün 

36 
37 
39 
70 
100 

107 
113 

Hektar 

148 470 
33 880 

- 448 489 
96 920 
1 000 

50 000 
133 896 

912 655 

Lira 

21 965 
5 151 
71 880 
27 880 

410 

21 986 
62 179 
-

211 455 

K. 

41 
57 
93 
98 
96 

25 
09 

19 

Hektar 

6 516 975 
49 466 
148 470 
33 880 
448 489 
96 920 
1 000 

192 802 
146 622 
50 000 
133 896 
396 581 
391 235 
11 800 
195 566 
297 229 
49 972 
556 918 

9 717 821 

Lira , 

6 516 975 
48 110 
155 791 
35 497 
472 448 
106 213 
1 136 

166 126 
126 134 
57 328 
154 622 
289 014 
277 059 
6 659 

104 480 
153 500 
25 602 
278 459 

8 975 162 

K. 

00 
74 
66 
15 
88 
56 
99 
48 
95 
70 
23 
95 
86 
72 
38 
42 
08 
op 
75 

Lira 

1 303 395 
96 221 
31 158 
7 099 
94 489 
21 242 

227 
32 225 
25 226 
11 465 
30 924 
57 802 
55 411 
1 331 
20 896 
30 700 
5 120 
55 691 

1 795 032 

K. 
00 
15 
33 
43 
78 
71 
40 
30 
99 
74 
45 
99 
97 
94 
08 
08 
41 
80 

55 
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Lira K. 

6326 sayılı K. 57 nei maddeye göre 1959 yılında tahsil edilecek devlet hakkı 1 795 032 f5 
6326 sayılı K. 69 ncu maddeye göre 1959 y\lmda devlet hakkı miktarı iş

letme sahası 2 080 16 640 00 

1959 yılında tahakkuk edecek devlet hakkı miktarı . 1 811 672 55 

F. M. 

3 Müteferrik varidat : 
Bu faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

4 Teberrular : 
Bu faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

5 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu: 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar 
Hazine yardımı şeklinde olan varidat ve malî yıl sonuna kadar yapılacak tediyat 
göz önünde bulundurularak bunlar arasında devredilecek nakit mevcudunu teşkil eden 
300 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Rapor 

Yüksek Bütçe Komisyonu Reisliğine 

Tetkiki tarafımıza tevdi bııyurulan Petrol Dairesinin 1959 senesi bütçesi mesnetler üzerinde 
araştırmalar yapıldıktan ye ilgililerle temas edildikten sonra uygun görülmüş ve bu maksatla ha
zırlanan rapor ilişikte takdim kılınmıştır. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Siird Mebusu Adana Mebusu Afyon K. Mebusu İsparta Mebusu 
B. Erden R. Tekeli N. Topçuoğlu T. Tığh 

Kısım : I. 

Arama ruhsatnameleri ; 
1958 yılında mevcutlara ilâveten 39 yeni arama ruhsatnamesi verilmiş /ve 3 arama ruhsatnamesi 

de terk edilmiştir. Bu suretle arama ruhsatname sahaları 1957 sonunda 200 iken, bu miktar 1958 
sonunda 236 ya yükselmiştir. 

Arama ruhsatnamelerinin kapladığı mecmuu saha geçen senenin 92 277 Km.2 sine mukabil, 
107 335 Km.2 ye baliğ olmuştur ki, bu da Türkiye'nin umum yüzölçüsünün 1/7 sini teşkil etmek
tedir. 

Hak sahibi şirketler : 
Bu yıl Türkiye'ye yeniden gelen bir Amerikan şirketine 8 arama ruhsatnamesi verilmiş ve Ana

dolu Tasfiyehaneleri Türk Anonim. Şirketiyle, Marmara Şirketlerine birer tasfiyehane belgesi veril-
, mistir. Bu suretle, Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatnameleriyle belge alan şirketlerin 

adedi 23 e çıkmıştır. 
Anadolu Tasfiyehanesi Türk Anonim Şirketi Türkiye'de tevziat yapan British Petroleum, Cal-

tex, Mobil, Shell şirketleri tarafından kurulmuş olup, senelik kapasitesi 3 200 000 tonluk bir tas
fiyehaneyi Mersin limanına yakın bir sahada kurmak için teşebbüslere geçmiştir. 

Türk müteşebbisleri tarafından kurulan Marmara Petrol ve Rafineri Anonim Şirketi ise, Fran
sa'dan temin ettiği kredi ile Marmara sahilinde Büyük Çekmece'nin civarındaki arazi üzerinde tas
fiyehane kurmak için teşebbüse geçmiştir. 

Petrol şirketlerinin faaliyetleri : ' 
Petrol şirketlerinin arama faaliyetleri 1958 yılında jeolojik istikşaflar bakımından 1957 yılında

ki hızla devam ettiği gibi, büyük masraflar icahettiren sondaj ameliyelerinde de ehemmiyetli bir 
artış kaydedilmiştir. Şöyle ki : 

a) Jeolojik istikşaflar ; 
,*lâ58 yılı zarfında teferruatlı, jeolojik ve jeofizik aramalar yapan şirketler, 1955, 1956 ve 1957 

..de iktisabettikleri arama sahalarının birçoklarında jeolojik istikşafların mühim kısmını tamamlamış 
-bulunmaktadırlar. Bu etüdlerin müspet netice verdikleri yerlerde..ise, , şirketler peyderpey, sondaj. 
ameliyelerine başlamaktadırlar. 
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b) Sondajlar : 
1957 senesi zarfında 10 sondaj makinasıyla 24 143 metre sondaj yapılmış olmasına mukabil, 1958 

senesi zarfında 12 sondaj makinasıyla 46 816 metre sondaj ikmal edilmiştir. Bu sondaj ameliyesinde 
geçen seneye nazaran % 94 bir artış demektir. 

Sene zarfında yapılan sondajlar iki yeni petrollü arazinin keşfedilmesine yol açmıştır. Bunlar 
Germik ve Kâhta strüktürlerindeki petrol keşifleridir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1957 aenesi zarfında 5 sondaj makinasiyla 12 465 m. sondaj 
yapmasına mukabil, 1958 senesi zarfında aynı sayıda sondaj makinasıyla % 55,84 nispetinde bir artış 
kaydedterek 19 426 m. sondaj yapmışlardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Garzan petrol sahasında sene zarfında yapmış olduğu 
inkişaf sondajları bu sahanın daha vâsi bir rezervi ihtiva ettiğini göstermiştir. Sahanın vüsatini tesbit 
için çalışmalara devam edilmektedir. 

Topeo Calisiatic şirketlerinin Adıyaman vilâyetinin Kâhta kazası güneyinde, Kâhta strüktüründe 
sene zarfında açtıkları 3 sondaj petrollü olarak ikmal edilmiş olup, açılmakta olan Kâhta 4 sondajın
da da beklenilen seviyede petrole tesadüf edilmiştir. Daha başka sondajların bu strüktürde açılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Kâhta petrolü 11 API derecesinde ağır kesafetli bir petrol olup, % 1,5 benzin, % 23,5 motorin, 
% 75 Fuel - Oil ve asfalt ihtiva etmektedir. 

Şirketlerin arama için açtıkları sondajları 1957 senesi ile mukayeseli olarak gösterir cetvel eklen
miştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyetleri _, 

1958 yth çahşmaları ; 
1958 yılında memleketin muhtelif bölgelerinde jeolojik ve jeofizik petrol araştırmaları yapılmış ve 

esas arama faaliyeti Siird bölgesine teksif edilerek, ortaklık iş programının çerçevesi dâhilinde petrol 
arama ve inkişaf sondajlarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Raman ve Garzan'a ilâveten 
Germik mevkiinde üçüncü bir petrol sahası bulunmuştur. Pipe - Line şebekesine hemen bir boru hattı 
vasıtasiyle bağlanan Germik kuyusu istihsalinin de yardımiyle iş programında 316 000 ton olarak 
prevü edilen ham petrol istihsali fazlasiyle tahakkuk ettirilmiştir. 1958 yılında istihsal edilen 326 000 
ton ham petrolden : 

69 500 ton Benzin 
24 300 » Motorin 

161 000 » • Ağır mazut (Fuel - Oil) 
43 300 » Asfalt 

imal olunmuştur. Bu mamullerden, tesislerin kendi ihtiyaçları için yapılan sarfiyat çıkarıldıktan 
sonra, (Yılın son 5 günü tahminî olmak üzere) : 

65 300 ton Benzin ' « ' ' " • 
17 900 » Motorin * 

146 500 » Ağır mazut (Fuel - Oil) 
42 900 » Asfalt 

memleket ihtiyacında kullanılmak üzere satılmıştır. 

Elde edilen bu mahsullerin döviz kıymeti yuvarlak olarak 10 milyon dolar hesaplanmaktadır. 
Memlekette gittikçe artan bir nispette Batman'm ifade ettiği ehemmiyet hakkında bir fikir ver
mek üzere Ankara'da bugün sarf edilen otomobil benzininden % 65 inin Türk malı olduğunu söyli-
yebiliriz. 
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Yeni inkişaflar: ' 

Hükümetin direktiflerine tevfikan, Türkiye petrollerinin istikbale muzaf çalışmalariyle alâkalı 
olarak, ortaklık uhdesindeki petrol sahalarının developmanı ve rafineri tevsiine mütaallik projelerin 
tahakkuku için ihtiyaç duyulan 6 milyon dolardan bugüne kadar 1 197 000 doları Amerikan yar
dımından ve 1 750 000 doları da Maliyeden olmak üzere ceman 3 000 000 dolara yakın döviz tahsi
satı alınmış ve bu tahsislere göre lüzumlu malzeme müstaceliyet sırasiyle sipariş edilmiştir. Bu tah
sislerden 1958 yılında ceman 1 988 300 doların fiilen transferi yapılmış olup, malzeme de peyder
pey gelmiye başlamıştır. Tahsis bakiyesinin de transfer muameleleri ikmal edilmek üzeredir. Mez
kûr projelerin tamamlanması için ihtiyaç bakiyesi olan 3 000 000 doların ise Koordinasyon Karariy-
le döviz tahsisi mümkün hale girmiş bulunmaktadır. 1959 programına göre arama ve istihsal işleri 
daha da hızlandırılmak suretiyle 371 000 ton ham petrol elde edilecektir. R,afineri tevsi malzeme
sinden bir kısmının siparişi yapılmış bulunduğundan, 1959 yılında malzeme geldikçe montaja devam 
edilmek suretiyle, 1960 yıh zarfında rafineri kapasitesi, ilk kuruluşa nazaran, bir misli yükselmiş 
olacaktır. 

1959 yılının yeni aramaları meyanında Reşan ve Sadak petrol strüktürlerinde yapılacak sondaj
lar da vardır. 

. • • " ' • • . • # 

Dairece yapılan teftiş ve kontroUar : 

1958 senesi zarfında Petrol Dairesi teknik elemanları vasıtasiyle şirketjerin arama ve inkişaf son
dajları, sismik, gravimetrik, manyetometrik ve jeolojik ekipleri, sondaj kampları ve büro faaliyetleri 
teftiş ve kontrol edilmiştir. 

Petrol ameliyatı için ithal olunan sermaye : ' < 

Şirketlerin faaliyete başladıkları tarihten 1957 yılı sonuna kadar nakit, malzeme, mütaahhitlere 
ödenen paralar ve sair haklar karşılığı olmak üzere ithal ettikleri kıymetler yekûnu 70 milyon lira 
iken, bu miktar 1958 senesinin sonu itibariyle 150 525 597 liraya baliğ olmuştur. 

. Devlet hakkı ve hisseleri: -

1957 yılında Devlet hakkı 836 760 lira iken, 1958 yılında 620 270 lira fazlasiyle 1 457 030 li
ra olarak tahakkuk etmiştir. 

1957 yılında Devlet Hissesi 1 730 266 lira iken, 1958 senesi 11 aylık tahsilat yekûnu 3 130 317 
lira olup, bunun 829 644 lirası eski yıllar kuyubaşı fiyat farkı olarak 1958 yılında tahsil edilmiştir. 

Netice : 

1958 yılı zarfında yeniden bâzı şirketlerin Türkiye'de arama ve tasfiye ameliyeleri için Petrol 
Kanununa göre hak iktisabetmiş olmaları, daha evvelden alınmış haklar üzerinde büyük sermaye 
ve imkânlara malik bir şirketin hak tesis etmek suretiyle Türkiye'deki faaliyetlerini artırması ve 
öteden beri arama faaliyetinde bulunan şirketlerin yeni sahalar almış olmaları ve sondaja pcoen şir
ketlerin adedinin artması ve aynı zamanda daha ziyade kuyu açılması dolayısiyle petrol şirketleri
nin Türkiye'ye olan alâkalarının arttığı görülmektedir. 

1959 yılında yeni strüktürlerde petrol bulunulabileceği ümidolunmaktadır. 

/ (S. Sayısı: 55) 



Kısım : II 

Î959 yılı Fetrol Dairesi bütçesinin taMili: ' 

1959 yılı için tertibedilen bütçe gelirlerinin yekûnu 1 407 188 ve giderlerinin yekûnu 1 407 188 
lira olarak tesbit edilmiştir. 1958 senesinde gelirler 1 025 128 ve giderler de 1 025 128 lira buiun-
üiaktadır. 

1959 yılı gelir ve,giderlerinin ana hatları aşağıda gösterilmiştir 

I - Varidat : 

1. 
şında 

2. 
3. 

" 4. 
5. 

cudu 

Hazineden yardım, yatırımlar dı-
kalan masraflar için 
Petrolden Devlet Hakla 
Müteferrik varidat 
Teberrular 

f Geçen yıldan devreden nakid mev-

1958 
Lira 

725.126 
1 
1 

300 000 

1959 
Lira 

, 1 107 186 
1 
1 

300 000 

1 025 128 1 407 188 

II - Masraflar : 

1. 
2. 
3. 
4. 

Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetliler ücretleri 
Borçlar 

767 902 
171 001 
74 500 
11 725 

1 033 180 
273 500 
83 508 
17 000 

1 025 128 1 407 188 

&S. .Sayısı ^55) 



Tahmin edilen Devlet hakkı uygun görülmüştür. 
1959 Gelirinin 1 811 674 lira oljhasına mukabil, 632Ç sayılı1 Petrol Kanununun 6987 Sayılı Kanu

nun 4 ncü maddesi ile tadil edilen 22 nci maddesine göre, bu gelir Maliye Vekâleti (B) cetvelinin 
27 nci faslının 13 ncü fıkrasına gelir kaydedilerek 6326 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine- g£re Pet
rol Dairesinin bütçesi nispetinde Maliye Vekâleti kendi bütçesinin 664 ncü maddesine tahsisat koy
madı icabettiğinden, bütçe tutarı olan 1 407 188 liradan nakit mevcudu olarak gösterilen 300 000 

, lira tenzil edildikte, 1 107 188 lira Petrol Dairesine verilmek üzere talısisat konulması ıcabetmek-
tedir. 

Şqyle ki : 
LÜa 

1 811 674 Petrol Dairesinin 1959 yılı geliri 
300 000 ' Pötrol Dairesinin 1958 yıhftdan 195â--yılma devredeceği nakit mevcudu 

* ' i 
2 111 674 Yekûn gelir (1959 geliri) / / 
1 407 188 Petrol Dairesinin 1959 yılı bütçe yekûnu 

**_ • 
704 486 Petrol Dairesinin gelirinden artan kısım olup, Maliye Vekâletine desredüen: 

Geçen yıldcm devreden nakit mevcudu: 

Muhtelif fasıllardan sağlanan tasarruf laTİa 1959 bütçe yuma 300 000 lira nakit devredileceği tah
min edilmiştir. 

Masmf.kmmîna gelince: 

Bütçe lâyihasında7 kâfi izahat olduğundan, ay rica üzerinde durulmamıştır. 

Petrol arama sondaj faaliyetleri 1957 - 1958 mukayesesi 

Şirketin unvanı 

Türkiye petrolleri 
Esso Standard 
Topco Calisatic 

"* 

Turkish - American (Cizre) 
.Turkish - American (İskenderun) 
Tidewater Oil Company 
N. V. Turkse Shell 
Bolsa Chica Oü Co. 
Mobil Exploration 

Yekûn 

1957 metrajı 

12 465 
5 296 
3 220 
2 336 

613 
213 

24 143 

1958 metrajı 

19 426 
3 993, 
4 43$ 
3 109 

4 363 
6 840 
3 501 
1 145 

46 816 

1957 yegöremEtîşiîJ&iamSolarak 

-f~ 55.84 
—24.40 
-H 37,86 
-H33.09 

1958 J<de; sondaj* yaprimadR 

1958 de sondaja başlandı. 
» • > ? : • • » • ; * » • » 

» ' » - ' •»-* JM 

93i88; 

Makina adedi 10-aded 12 aded 20.00 
Makina başına metraj 2 415 3 889 61.10 

(S. Sayısı : 55) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. üf. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/271 
Karar No: 45 

3 .11. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı bütçesi hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
29 . XI . 1958 tarihli ve 71 - 829/3211 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Sanayi Vekili ve Petrol 
Dairesi Reisi, Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 yılı bütçesi
ni encümenimiz namına tetkik eden raportörler 
heyetinin hazırlamış oldukları rapor mütalâa edil
dikten ve Petrol Dairesi Reisliğinin faaliyeti ile 
alâkalı mevzular üzerinde vâki sualler Hükümet 
mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan son
ra bütçeye merbut (A/l) ve (B) işaretli cetvelle
rin müzakeresine geçilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 yılı masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nispetle 382 060 Ura fazlasiyle 
1 407 188 lira olarak tesbit ve teklif edilmiş olup 
fasıl ve maddeler üzerindeki artış ve eksilişlerin 
mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde ayrı ayrı 
arz ve izah edilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde encümenimizde yapılan tetkik ve müzakere
ler neticesinde fasıl ve maddelere mevzu tahsisa
tın hizmetlere kifayet edeceği kanaatine varıla
rak Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 yılı varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen 
yıla nispetle 382 060 lira fazlasiyle 1407 188 
lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Masraf tertiplerinin yekûnuna tekabül eden 
(B) işaretli varidat cetveli yekûnu da encümeni-
mizce aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 yılı bütçe ka
nunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle bir

likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin «s 
Adana 

Muhalifim 
R. Tekeli 

Ankara 
Muhalifim 

O. Ali§iroğlu 
Antalya 

K. Akmantar 
Artvin 

F. Gümüşel 
Çorum 

II. Bulgurlu 
Denizli 

A. R. Karaca 
Erzincan 

R. Bayındır 
tsparta 

T. Tığlı 
tzmir 

D. Akbel 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Kırşehir 
Muhalifim 
F. Yalçın 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 
Artvin 

ff. Çeltikçioğlu 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Çorum 

Y. Gürsel 
Edirne 

M. Sarol 
Gazianteb 
E. Cenanı 

tstanbul 
N. Kır§an 

Kars 
Muhalifim 

B. öcal 
Kayseri 

O. Kavuncu 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

(S. Sayısı : 55) 
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Niğde Ordu 

B. Oürsoy A. H. Onat 

Rfcae Rize 
H. Agun 1. Akçal 

Rize Siird 
M. •önal - B. Erden 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
t. Şener 

Zonguldak 
B. Timur 

Sinob 
ö. özen 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

( S. Sayı» : 55) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Eeisliği 1959 
bütçe yılı masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 407 188 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

t 1 407 188 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1959 bütçe yılında elde edilecek varidat çe-

/ çitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetliler içm 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edi
lecek, zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak mebaliğden idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde varidat, diğer taraftan (A/ l ) 
işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Ve
kâletince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan Ve 1958 bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla, 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 1954 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar 
1959 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 4 ncü kısım fasılları bakiyelerinden es
ki yıllar borçları faslın?, Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

16 — 
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

I Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı bütçe kanunu 
I lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5\ — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

i 
i 

( S . Sayısı : 55) 
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Hü. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Sanayi Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Mend&res 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V, V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

tmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 7. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. <Sayısı : 55) 



18 
A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

T - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Mukaveliler maaşı 
(6326 sayılı Kanunun 18 nei 
maddesinin B fıkrası ile 6558 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince) 
Açık maaşı 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

405 500 

93 900 
1 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

394 700 394 700 

gereğince) 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

93 900 
1 

499 401 

95 625 

85 000 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

104 700 
1 

499 401 

102 425 

150 000 

5 000 
2 000 
3 000 

10 000 

104 700 
1 

499 401 

102 425 

150 000 

5 000 
2 000 
3 000 

10 009 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 1 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 20 210 20 445 20 445 

(S. Sayısı • 55 ı 
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F. M. 

12 
13 
14 

15 

Tahsisatın nev'i 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masraflarına 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 966 
20 000 

1 000 
1 000 

48 176 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 708 
20 000 

1 000 
1 000 

46 153 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 708 
20 000 

1 000 
1 000 

46 153 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
«a» fıkrası) 25 200 25 2O0 25 200 

229 Memur, hizmetli, emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapıla
cak değişikliklerin gerektirdi
ği her türlü masraflar karşılığı 0 200 000 200 000 
(Bu fasıldan (A/l) işaretli cet
velin alâkalı tertiplerine gerek
li tahsisatı aktarmaya Maliye 
Vekili yetkilidir.) 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

767 902 

6 000 
5 000 
4 000 
5 000 
2 500 

1 

22 501 

8000 

5 000 
7 000 

1 033 180 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
6 000 

22 000 

58 000 

12 000 

5 000 
27 000 

1 033 180 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
6 000 

22 000 

58 000 

12 000 

5 000 
27 000 

Fasıl yekûnu 12 000 32 000 32 000 

( S. Sayısı : 55 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 

21 işletme masrafları 
22 Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geliverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

75 000 75 000 75 000 
2 000 4 500 4 500 

1 000 1 000 1 000 
15 000 15 000 15 000 
12 500 40 000 40 000 

15 000 22 000 " 22 000 

43 500 78 000 78 000 

4 000 6 000 6 000 

2 000 4 000 4 000 
2 000 4 000 4 000 
4 000 8 000 8 000 

171 001 273 500 273 500 

3 000 4 000 4 000 

1 000 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 
2 000 2 000 2 000 

( S. Sayısı 55 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yık için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafın
dan ika olunacak zararların 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve masraflar 

20 îstimlâk olunacak arazilere 
ait istimlâk bedelleri karşılığı 
ve ilgili masraflar 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 
27, 38, 51, 52 ve 116 ncı mad-

* delerinin gerektirdiği masraf
lar 

1 000 

1 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 52 000 

1 000 

1 000 

50 000 

52 000 

1 000 

1 000 

50 000 

52 000 

Mahkeme masraflan ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve masraflar 10 000 10 000 10 000 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 0 100 100 

7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 0 1 408 1 408 

Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

5 000 
2 500 

7 500 

74 500 

10 000 
4 000 

14 000 

83 508 
•f— 

10 000 
4 000 

14 000 

83 508 
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M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıl borçlan (1954 - 1957) 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

9 725 
1 000 
1 000 

11 725 

10 000 
1 000 
6 000 

17 000 

10 000 
1 000 
6 000 

17 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

767 902 
171 001 
74 500 
11 725 

1 033 180 
273 500 
83 508 
17 000 

1 033 180 
273 500 
. 83 508 

17 000 

1 025 128 1 407 188 1 407 188 
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B CETVELİ 

F. M. 

2 
a 
4 
5 

Varidatın nev'i 

Hazine yardımı 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik varidat 
Teberrular 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

1968 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

0 
0 

725 126 
1 
1 

300 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

300 000 

1 107 186 1 107 186 
1 1 
1 1 

300 000 

UMUMÎ YEKÛN 1025 128 1407 188 1407 188 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

16 . I I I . 1954 
21. V. 1955 

6. VI. 1957 

Numarası 

b 326 
b 558 

6 9S7 

Ö Z E T İ 

Petrol Kanuna 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin iadili ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkında Kanun 

( S. Sayısı : 56 ) 
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D CETVELÎ 

Memuriyetin nev'i 

Dessam 
Kaloriferci ve bahçıvan 
Topoğraf 

» Yardımcısı 
Şöfor 
Daktilo (Yabancı dil biliri 
Daktilo 
Daktilo 
Malzeme eksperi 
Doktor 
Telsiz kontrol memuru 
Memur 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Hademe 
tşçi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

Ücret 

550 
250 
625 
400 
300 
550 
250 
200 
625 
150 
400 
400 
200 
125 
150 
125 
150 

F. 

E CETVELÎ 

Faslın unvanı 

20 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücretleri 

« • f 

f S. Sayısı : 55 ) 



Derre: XI 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

istanbul Mebusu Mahmut Yüksel ve 3 arkadaşının, Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları hakkındaki 6900 sayılı Kanunun 
26 ve 35 nci maddeleriyle muvakkat 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(2/274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

6900 sayılı Maluliyet ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununun 26 ve 35 nci maddeleriyle mu» 
vakkat 4 ncü maddesinin değiştirilmesi'hakkındaki kanun teklifimiz vei gerekçesi ilişiktir. 

Gereken muamelenin ifasını talep ve rica ederiz. 
İstanbul Mebusu İzmir Mebusu Bursa Mebusu İstanbul Mebusu 

M. Yüksel A. Ünal R. Kirim R. Güneri 

6900 sayılı Kanunda yapılacak tadilâta ait esbabı mucibe lâyihası 

Madde 26 Ve muvakkat madde : 4 
5417, 5937, 6391, 6708 ve 6900 sayılı kanunlara tevfikan bağlanmış olan veya bağlanması gere

ken maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle sigortalıların ölümleri halinde bunların hak sahibi kim
selerine, yapılmış veya yapılacak tahsislere esas tutulacak aylıkların yıllık tutarının asgari haddi 
720 lira olarak tesbit edilmiş, idi. 

Son senelerde hayat seviyemizde vâki gelişmeyle müterafık olarak asgari geçim standardı da 
yükselmiş bulunduğundan yukarda zikrolunan asgari had bir misli fazlasiyle 1 440 liraya çıka
rılmıştır. 

Madde 35 : Aylık, asgari hadlerinde yapılan artırımlara muvazi ola«ük ve esasen 6 liranın 
dununda ücret alan sigortalı işçi sayısının pek cüzi oluşu da nazara alınarak, sigorta, prim ve 
yardımlarının hesabına esas tutulan günlük kazancın asgari haddi 3 liradan 6 liraya yükseltil
miştir. * 
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Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 

Esas No: 2/274 
Karar No: 8 

13 , U . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Maluliyet, ilıityarlık ve ölüm sigortaları hak
kındaki G900 sayılı Kanunun 26 ve 35 nci mad
deleriyle bu kanunun muvakkat 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında İstanbul Mebusu Mahmut 
Yüksel ve üç arkadaşı tarafından verilen kanun 
teklifi, Hükümet sözcüsünün de iştirakiyle, en
cümenimizde müzakere olundu. 

Teklifin mucip sebepleri okundu; Hükümet 
sözcüsünün beyanatı dinlendi ve teklifin esası 
üzerinde müzakerelere geçildi. 

Son yıllarda işçi ve müstahdemlerin hayat 
standartlarında müşahede olunan gelişmeler mu
vacehesinde asgari ihtiyarlık aylığının yıllık 
tutarı olan 720 liranın ihticaca salih bir yardım 
mahiyetini muhafaza edemediği, gelişme cere
yanına muvazi olarak bu asgari maaşın yıllık 
tutarının 1 440 liraya iblâğı ile bir ayarlama 
yapılmasının zaruri olacağı, bu ayarlama sebe
biyle hâsıl olacak munzam külfetin Sigorta ida
resince iktihammda malî güçlükler veya menfi 
inikaslar tevlidetmiyeceği, bu teklif kabul edil
diği takdirde evvelce 720 lira üzerinden aylığa 
bağlananların da bu ayarlamadan faydalanabi
lecekleri ye sigorta primlerine esas teşkil eden 
asgari günlük kazanç ölçüsünün, son yıllarda 
işçi ücretlerinde müşahede olunan müspet inki
şaf dolayısiyle, 3 liradan 6 liraya çıkarılmasının 

cari ücret seviyelerine göre zaruri olacağı neti
cesine varıldığından teklifin esası kabul oluna
rak maddelerin müzakeresine geçildi ve teklif, 
ittifak ile ve aynen kabul olundu. 

Memur ve benzeri zümrelere mensup sabit 
gelirli vatandaşların maaş ve ücretleri hakkın
da son günlerde esasları kabul olunan ayarlama
lar muvacehesinde, esasen asgari bir. maaş tuta-
riyle geçim imkânlarını sağlamaya çalışan mü
tekait sigortalılar veya bunların dul ve yetimle
rinin de maaş ve ücretleri ayarlamaya tâbi tutu
lan diğer vatandaşlarla birlikte bu imkândan 
faydalanmalarını temin gayesiyle bu kanun tek
lifinin takdimen ve müstacelen görüşülmesi hu
susu encümenimiz tarafından ittifakla karar al
tına alınmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete saygı ile sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Mebusu 
N. Azak 

Ankara Mebusu 
H. Sezai Erkut 
Bursa Mebusu 

R. Kırım 
tzmir Mebusu 

A. Ünal 

İzmir Mebusu 
K. Serdaroğlu 
Aydın Mebusu 

N. Celim 
Giresun Mebusu 

D. Köymen 
Bingöl Mebusu 

E. Yıldı* 

İSTANBUL MEBUSU MEHMET YÜKSEL VE 
3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigar-
talan Kanununun 26 ve 35 nci maddeleri İle 

muvakkat 4 ncü maddesinin değiçtirümsst 
hakkında kanun lâyiha*; 

MADDE 1. — 6900 sayılı Kanunun 26 ve 
35 nei maddeleri ile muvakkat 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 26. — Bu kanuna göre bağlanacak 
maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile sigortalı
nın ölümü halinde haksahibi kimselerine yapı* 

S. Sayın : 146 
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lacak tahsislere esas tutulacak aylıkların yıl
lık tutarı 1 440 liradan aşağı olamaz. 

Madde 35. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazancı 6 liradan aşağı olan sigortalıların ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primleri 
6 lira üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 6 lira ara
sındaki farka ait primin tamamı işveren tara
fından ödenir. 

Sigorta primlerinin hesabında günlük ka
zancın 50 liradan fazlası nazara alınmaz. 

Bu madde gereğince prim hesabına esas tu
tulacak günlük kazanç, takvim ayı kaç gün 
olursa olsun, sigortalının bir takvim ayı içinde 
elde ettiği ve prime esas tutulan aylık kazanç 
toplamının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
içindeki bâzı iş günlerinde her hangi bir sebep
le çalışmamış ve çalışmadıkları günler için 
ücret almamış olan sigortalıların günlük ka- ! 
zançları, o ay içindeki fiilî kazanç toplamının i 
ücret aldıkları gün adedine bölünmesi suretiy- j 
le hesaplanır. i 

Sigortalıların günlük kazançlannm hesa- j 

Mmda esas tutulan gün sayıları aynı zamanda 
bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
prime esas tutulacak aylık ve günlük kazanç
larının tesbitinde, her iş yerindeki aylık ve 
günlük kazanç tutan müstakillen nazara alınır 
ve primler buna göre hesaplanır. 

Muvakkat madde 4. — 5417, 5937, 6391 ve 
6708 sayılı Kanunlar hükümlerine göre bağla
nan aylıklann, 6900 sayılı Kanunda yazılı esas
lar dairesinde ödenmesine devam edilir. 

Ancak, 5417 5937, 6391, 6708 ve 6900 sayılı 
kanunlara tevfikan bağlanmış olan veya bağ
lanması gereken maluliyet ve ihtiyarlık aylık
ları ile sigortalıların ölümleri halinde bunların 
hak sahibi kimselerine yapılmış veya yapılacak 
tahsislere esas tutulan aylıklardan yıllık tutan 
1 440 liradan az olanlar bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren 1 440 lira esasına gö~e ar-
tınlır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
takibeden aybaşında meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

* * 
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Devre: 30 
tçtima:2 S. S A Y I S I : 

izmir Mebusu Ahmet Ünal ve 3 arkadaşının, tş kazalariyle 
meslek hastalıkları ve analık sigortaları hakkındaki 4772 
sayılı Kanunun 6707 sayılı Kanunla muaddel 7 nci maddesi 
ile mezkûr kanuna aynı kanunla eklenen muvakkat 3 ve 4 ncü 
maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Çalışma 

Encümeni mazbatası (2 /275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

4772 sayılı Kanunun 6707 sayılı Kanunla muaddel 7 nci maddesiyle bu kanuna aynı kanunla 
eklenen muvakkat, 3 ve 4 neü maddelerinin değiştirilmesine mütedair kanun tasarısı ve gerekçesi 
eklidir. 

Gereken muamelenin ifasını riea ederiz. 
İzmir Mebusu Bursa Mebusu istanbul Mebusu istanbul Mebusu 

A, Ünal R. Kırım M. Yüksel R. Güneri 

4772 sayılı Kanunun 6707 sayılı Kanunla muaddel 7 nci maddesi ile bu kanuna aynı kanunla ek
lenen muvakakt 3 ve 4 ncü maddelerin değiştirilmesine mütedair kanun'tasarısının mucip sebepler 

lâyihası 

1. iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından tediye edilecek geçici iş göremezlik öde
nekleri ile maluliyet ve ölüm gelirlerinin hesabına halen esas alınmakta olan asgari günlük kazanç 
3 liradan ibarettir. 

Bu duruma göre günlük kazançları 3 liradan az olanların geçici 'iş göremezlik ödenekleri üe 
ölüm ve maluliyet aylıkları Û lira asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanmaktadır. 

Bilfarz günlük kazancı 3 liradan az olan bir sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği olarak 
âzami günde 2 lira verilebilmekte ve meslekte çalışma gücünü tamamen zayi ettiği anlaşılanı 
sigortalıya da ayda 54 lira, dul karısına 27 lira gelir bağlanabilmektedir. 

Günlük kazancın asgari haddinin 3 lira olarak tesbit edildiği 1956 yılına nazaran işçi üc
retlerinde vukua gelen artış ve son yıllarda yükselen hayat sveyesiyle müterafik olarak artan 
asgari geçim standardı nazarı itibara alınarak 4772 sayılı Kanunun 6707 sayılı Kanunla muad
del 7 nei maddesinin tadili cihetine gidilmiştir. 

2, Muvakkat Madde 3 ve 4 : 
4772 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tadili ile günlük kazanç haddinin 6 liraya çıkarılmasın

dan ancak bu hükmün meriyete girdiği tarihten sonra iş kazasına uğrıyan veya meslek hastalığı
na tutulan sigortalılarla bunların hak sahibi kimseleri istifade edebileceklerdir. 

Halbuki, iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları Kanununun tatbikine başlanıl
dığı 1 . VII . 1947 tarihinden bu yana 6 liradan az günlük asgari kazançlar üzerinden bağlanıp 
halen ödenmesine devam edilen aylıklarla sigortalılara verilmekte olan geçici iş göremezlik öde- * 
nekledinin bu defa derpiş olunan 6 lira asgari kazanç haddine göre artırılabilmesi maksadiyle 
bu muvakkat maddelerin tadili cihetine gidilmiştir. 
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Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 
Esas No. 2/275 

Karar No. 9 

13.11.1959 

Yüksek Reisliğe 

izmir Mebusu Ahmet Ünal ve üç. arkadaşının, 
İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık si
gortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanımla muad
del 7 nci maddesiyle mezkûr kanuna aynı ka
nunla eklenen muvakkat 3 ncü ve 4 ncü madde
lerinin tadili hakkında verdikleri kanun teklifi 
Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle müzakere 
olundu : 

Sigorta primlerinde asgari had olarak kabul 
olunan günde 3 liralık kazancın son yıllardaki 
asgari geçim standartlarına ve cari ücret seviye
lerine tevafuk etmediği, sigorta idaresine ve ve
rilen ücret bordrolarında 3 liralık günlük kazanç
lar zümresinin hemen hiç mesabesinde olduğu, 
sigorta tarafından temin edilecek ödenek ve ge
lirlerin gerekli himayeyi temin sadedinde cari 
asgari kazanç ölçülerine göre ayarlanması icabe-
deceği, hal höyle olduğuna göre bu asgari gün
lük kazancın 6 lira üzerinden hesaplanmasının 
muvafık olacağı ve bu ayarlamanın sigortanın 
malî bünyesi üzerinde menfi tesirler icra etmî-
yeceği neticesine varılmış olduğundan teklifin 
esası kabul olunarak maddelerinin müzakeresine 
geçildi ve teklif encümenimiz tarafından ittifak
la aynen kabul olundu : 

Bu kanun teklifinin mevzuu, iş kazası, mes
lek hastalığı ve analık halleri gibi sigortalıların 
hemen daima maddi ve mânevi müşkülât ile kar-
şıkarşıya bulundukları zamanlarda himaye altı
na alınmalarına matuf ödeneklerin günün icap
larına uygun olarak artırılması veya maluliyet 
yahut da ölüm halinde verilecek ödeneklerin tez
yidi ile alâkalı bulunduğundan, sigortalıların 
günün icaplarına uygun bir himayeden bir an 
evvel faydalanmalarını temin sadedinde bu ka
nun teklifinin takdimine ve müstacclen görüşül
mesi hususunda encümenimiz tarafından ittifakla 
karar altına alındı. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyaset Makamına saygiylc sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Mebusu izmir Mebusu 
N. Azak K. Serdaroğlu 

Ankara Mebusu Aydın Mebusu 
/ / . 8. Erkut N. Celim 

Bingöl Mebusu Bursa Mebusu 
E. Yıldık R. Kırım 

Giresun Mebusu İzmir Mebusu 
D, Köymen A. Ünal 
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ÎZMÎR MEBUSU AHMET ÜNAL VE 

3 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

4772 sayılı İş kazalariyle meslek hastalıkları ve 
analık sigortaları Kanununun bâzı maddelerinin 

/ değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 6707 sa
yılı Kanunla muaddel 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulan günlük kazançların €n çok haddi 
50 Mra ve en az 'haddi 6 liradır. 

Günlük 'kazançları 6 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 6 lira ve 
günlük kazançları 50 liradan fazla olanların 
günlük kazançları 50 lira sayılır. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna 6707 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ve 4 ncü mad
deler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 3. — tş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından hu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6 liradan az 

• • w •• 

/ 

\ 
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t 

i günlük kazanç üzerinden bağlanmış olan veya 
bağlanması gereken daimî iş göremezlik ödenek
leri ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağ
lanmış olan veya bağlanması gereken gelirleri 
Ibu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 lira asgari günlük kazanç esasına göre artırı
lır. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 6 liradan az günlük ka
zanç üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği al
makta olan sigortalıların ödenekleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 lira asgari 

; kazanç esasına göre artırılır. 

j MADDE 3. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
! takibeden ay başından itibaren meriyete girer. 

• MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya • 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Devre : XI A A J\ 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : Z Z U 

Bursa Mebusu Recep Kırım ve üç arkadaşının, Hastalık ve analık 
sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nci 

maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Çalışma 

Encümeni mazbatası (2 /272) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nci 
maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü maddesinin değiştişrilmesine dair ka
nun lâyihası ve esbabı mucibesi eklidir. 

Muktazasmm ifasını rica etleriz. Saygılarımızla. 

Bursa Mebusu izmir Mebusu İstanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
R. Kırım A. TJnal M. Yüksel R. Güneri 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nci 
maddeleri ile bu kanuna 6709 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü maddenin 'değiştiraknesine 

mütedair kanun tasarısının mucip sebepler lâyihası 

Halen 54 vilâyette tatbik edilmekte -olan 5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanununa gö
re, tahsil ediimdkte »olan primlerle, hastalık sefbelbiyle işten kalan sigortalılara verilen 'ödeneklerin 
hesaibmda esas tutulan günlük kazanç (hadleri kanunda asgari 3 ve âzami '50 lira olarak yer almış 
bulunmaktadır. 

Günlük kazancı 3 Miradan az olan bir sigortalıya ıgeçici iş göremezlik ödeneği »olaraik âzami gün
de 2 lira verilebilmektedir. 

Günlük kazancının asigari haddinin 3 lira olarak teshit edildiği 1956 yılına nazaran işçi ücret
lerinde vukua 'gelen artış ve son yıllarda yükselen hayat seviyesi ile müterafik 'olarak artan asgari 
geçim standardı nazarı itibara alınarak 5502 sayılı Kanunun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 
nci maddelerinin, asigari günlük kazanç haddi 3 lira yerine 6 lira olacak şekilde değiştirirmesi cihe
tine gidilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihte hastalık sebebiyle işten kalmış olmaları dolayısiyle <geçici 
iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalıların bu ödenekleri 6 liradan az 'günlük kazanç üzerin
den hesaplanmış olduğu talkdirde kanunun yürürlük tarihinden itibaren ödeneklerinin 6 lira üzerin
den hesaplanmasını sağlamak üzere 6709 sayılı Karıunla eklenen 3 ncü muvakkat madde tadil edil
miştir. 

Çalışma Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Çahşma Encümeni 23 .II. 1959 
Esas No : 2/272 

Karar No: 10 
Yüksek Reisliğe 

Bursa Mebusu Recep Kırım ve üç arkadaşı ta- nun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nci 
rafından, Hastalık ve analık sigortası Kanunu- maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen muvak-
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kat 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ve
rilmiş olup encümenimize havale olunan kanun 
teklifi; Hükümet temsilcisi de hazır bulunduğu 
halde, encümen tarafından tetkik ve müzakere 
edildi: 

Teklifin esası kabul edilip Hükümet temsilci
sinin mütalâası da dinlendikten sonra maddelerin 
müzakeresine geçilerek teklifin aynen kabulüne 
ve sigortalılara ait ödeneklerin artırılmasını istih
daf eyliyen bu teklifin, bu sahadaki sair artırma^ 
lara muvazi olarak yürütülmesi zarureti de göz 
önünde tutulmak suretiyle, takdimen ve müstacc-
len görüşülmesine ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa îzmir 
N. Azak K. Serdaroğlu 

Bingöl Bursa 
E. Yıldız R. Kırım 
Erzurum Giresun 

O. Alihocagil 
İzmir 

A. Ünal 
İstanbul 

M. Yüksel 

D. Köymen 
İstanbul 

R. Güneri 

BURSA MEBUSU RECEP KIRIM VE 
ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanunu
nun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nci 
maddeleri ile 6709 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5502 sayılı Hastalık ve analık 
sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muad
del 7 ve 27 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazançların en çok haddi 
50 ve en az haddi 6 liradır. 

Günlük kazançları 6 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 6 lira ve 
günlük kazançları 50 liradan fazla olanların 
günlük kazançları 50 lira sayılır. 

3 aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde 
çalışan sigortalıların ödeneklerine esas tutula
cak günlük kazançların tesbitinde her iş yerin
deki kazanç tutarı müstakillen nazara alınır ve 
ödenekler buna göre hesaplanır. 

Madde 27. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazançları 6 liradan aşağı olan sigortalıların 
Hastalık ve analık sigortası primleri 6 lira üze
rinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 6 lira arasın
daki farka ait primin tamamı. iş veren tarafın
dan ödenir. 

Günlük, haftalık, aylık ve bunlara benzer 
muayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da komüs-
yon ücreti, kâra iştirak, tasarruf, yalnız servis 
mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve 
miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim 
ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak gün
lük kazançları, 7 nci madde hükmü mahfuz kal
mak şartiyle, İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
belli edilir. 

MADDE 2. — 5502 sayılı Kanuna 6709 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 3 ncü madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 6 liradan az günlük kazanç 
üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği almakta 
olan sigortalıların ödenekleri bu kanunun meri
yete girdiği tarihten itibaren 6 lira asgari gün
lük kazanç esasına göre artırılır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
takibeden ay başında meriyete girer. 

MADDE 4. —• Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 220 ) 


