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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin, zaptı sabık 

hakkında cereyan eden müzakere esnasında gü
rültüye sebebiyet verdiğinden Riyasetçe kendisi
ne iki ihtar cezası verildi. 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt, kendisi
ne iki ihtar ve takbih cezası verilmesine rağmen 
sükûneti ihlâlde devam ettiğinden hakkında üç 
înikat için Meclisten muvakkaten çıkarılma ceza
sının verilmesi kabul olundu. 

Vazifeten hariçte bulunan Hariciye Vekili 
Fatin Rüştü Zorlıı'nun avdetine kadar kendisine, 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in Vekillik edece
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 7053 sayılı 
Kanunla muaddel 35 nci maddesinin üç fıkrası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihasının, ku
rulmuş bulunan Muvakkat Encümene ravalesi 
kabul edildi. 

Vakıf gayrimenkulleri kira bedelleri hakkın
daki kanun teklifinin kurulmuş bulunan Mu
vakkat Encümene havalesi kabul olundu. 

5842 sayüı Denizcilik Bankası Kanununun 18 
nci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sının teşkil edilecek Muvakkat Encümende görü
şülmesi kabul edildi. 

Arzuhal Encümeninin, Musa Orhan hakkında
ki 1959/1871 sayılı Kararına dair mazbatası ımV 
zakere ve af inha mazbatasının tanzimi için dos
yanın encümene iadesi kabul olundu. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı 
Hesabı katî kanım lâyihasının maddeleri üzerinde 
görüşüldü. 

20 . I . 1960 Çarşamba günü .saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
İzmir Mebusu Kütahya Mebusu 

tlhan Sipahioğkı Kemal özer 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu . 
Mehmet Ali Ceylân 

SUALLER 
Tahrirî sual 

Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Denizli'nin 
Buldan kazasındaki «Boya ve Apre Santral:» 

nin ne zaman faaliyete geçirileceğine dair tah
rirî sual takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/815) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1. —11 Mayıs 1959 tarihlinde İmzalanan 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşma» nin- tatbikatına mütaallik 
teknik (hususları tespit için 13 Haziran 1959 da 
ingiltere; 26 Haziran 1959 da Federal Almanya; 
3 Temmuz 1959 da Portekiz; 2 Temmuz 1959 da 
Fransa; 11 Temmuz 1959/da Düksemburg; 14 
Temmuz 1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da 
Avusturya ve İsveç; 22 Temmuz 1959 da îtaîyâ; 
23 Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 Temmuz 3959 
da Danimarka ile alkdedilen ikili Anlaşmalarla 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
ihalbkındaki Anlaşma» nin Amerika Birleşik 
Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teımin*n 
11 Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde 
Amerika Birleşik Devletleri ile teati olunan iki 
mektubun tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/423) (Ruznameye) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
ımünaikit 20, Ocak 1958 tarihli Anlaşmaya ek 25 
Haziran 1958 tarihi Zirai mahsul fazlalıkları 
Anlaşmasının tasdiki hakkında ikanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbatalar] 
(1/332) (Ruznameye) ." 

3. — Türkiye'de müftüm şahısların ticari 
ıborçiarı haJkkındâki Anlaşmanın tatbikatına 
ınrataallik teknik hususları tesbit için 12 Ağus
tos 1959 tarihinde Belçika ve Hol'ânda ile im
zalanan ikili Anlaşmaların tasdiki ıhaıkkında ka
nun lâyihası ve Hâriciye ve Ticaret encümen-
lleri...mazbataları (1/430) (Ruznameye) 

4. — Çökerek'in Kadışdhri nahiyesine bağlı 
DaJbana köyünün 12 sayılı hanesinde (kayıtlı Ali-
oğlu 1.IV. 1936 doğumlu Hasan Seyhan'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaısı hakkında Başvekâ-
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küt tezkeresi ve Adliye EncüJmenii mazbatası 
(3/459). (Ruznameye) 

5. — Edirne'nin Havsa kazasının Kabaağaç, 
köyünün 58 sayılı hanesinde kayıtlı 1337 do-
ğuımhı Hasanoğlu Raisini Dük'in ölüm cezasına 
<çarptıri!Üması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye Encümeni mazlbatası (3/487) (R/uzna-
meye) 

6. — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanuntı-
nun 18 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Muvafekat Encümen mazbatası 
(1/491) (Ruznameye) 

>• • •« 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili İlhan Sipahioğlu 

Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

REİS — inikadı açıyorum, yoklama yapıla-
•caiktır. 

(içel mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
RElS — Ekseriyetimiz var, müzakereye bağ

lıyoruz. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo

rum. 
REİS —Ne hakkında? 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Zaptı sabık 

hakkında. 
RElS — Buyurun. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçen inikatta Riyaset kürsü
sünü işgal eden arkadaşımız, Riyaset kürsüsü
nü işgal edenlerin haiz olması lâzımgelen ta
rafsızlığı, itidali ve Tüzüğü bir tarafa bıraka
rak, Tüzüğün kendisine vermiş olduğu yetki
leri haşin 'bir şekilde suiistimal etmiştir. Ge
çen İniikatta, ondan evvelki inikatta kendisi
ne ithamda buhmuMuğunu sanan bir arkada
şın burada tebriyei zimmet için yaptığı konuş
mayı âdefa yapayalnız -rahatça zabıtlara in
tikalini ve matbuata geçmesini temine çalışıl
mış, âdeta bu yolda toir tertibi vaz'ı sahne edi
yor intibaını veren bir tutum içinde Meclisi 
idare etmiştir. Riyaset; mukabil görüşleri, şah
sına sataşanlara, şahsına serd etmediği fikirler 
atıf ve izafe etmiş olanlara karşı müdafaa hak

kını, söz 'hakkını Tüzük hükmüne dayanarak 
kullanmak üzere söz istemiş olanların, hattâ 
usul hakkında Tüzüğün sarih hükmüne daya
narak söz istiyenlerin hakkını çiğniyerek bir 
haksızlığı iburada tescil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, !bu suretle Meclis 
Reisinin tutumu ve üstelik vâki itirazlar kar
şısında itiraz edenlere, protesto edenlere, Tü
zük hükümlerini ve adaletin icaplarını hatır
latanlara karşı yıldırımlar yağdırmak sure
tiyle ceza tatbikatı ve müdafaa hakkı tanıma
dan cezayı reye sunması da gösteriyor !ki, Ri
yasetin tutumu bizim beklediğimiz tarafsızlık
tan uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle dün hi
tabet kürsüsü âdeta ve sadece Reisin kendi 
arzu ve inhisarına terk ve tevdi edilmiş bulun
makta idi. Bendeniz usul hakkında söz iste
dim. • Usul hakkında Riyasetin söz vermeme
ye hakkı yolktur. Riyasetin usul haikkuıda, söz 
talebinde takdir yetkisi yoktur. Bu kürsüden 
bu hususu yirmi defa ifade ettilk. . 

Muhterem arkadaşlar; şu noktayı ifade et
mek isterim, bilhassa ekseriyet grupıı arkadaş
larımıza hitabediyornm' ve diyorum ki bu tü
zük sizlerin eserinizdir, XI nci Devre Büyük 
Millet Meclisinin, bugün rejimin tarafınızdan 
getirildiği merhalede Meclis müzakerelerini 
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Ye murakabe usullerini tanzim eder mülâhaza- I 
siyle sizler tarafından hazırlanmış ve kabul 
edilmiştir. Muhalefet buna muhalif kalmıştır. 
Sonuna kadar direnmiştir. Ama siz bu tüzüğü, I 
Meclis müzakerelerini düzenliyeceği kanaati 

^çinde kabul ettiniz. 

Şimdi bu tüzük hükümlerinin tatbikine ni- I 
gâhfoan olmaya, hassasiyetle tatbikini temine I 
ekseriyet grupu arkadaşlarımız vicdanen ve 
manen borçludur. 

Muhterem arkadaşlar, 147 nci madde zaptı I 
sabık hakkında söz alma -yetkisini vermiştir, I 
tadadî değildir. Bu maddeye istinaden nasıl I 
Hüseyin Fırat bu kürsüye gelmiş fikrini savun- I 
muşsa, aynı 'hükme dayanarak Esat Malhmut 
Karakurt 'da zaptı sabık hakkında söz istemiş, I 
kendisine söz verilmemiştir, «Şahsıma sataşıl- I 
di, fikirlerim yanlış aksettirilaı, söz istiyo- I 
rum.» demiş, buna rağmen söz verilmemiş, üs- I 
telik kendisine takbih cezası ve Meclisten çı- I 
karma cezası verilmiştir. Bu esnada tüzüğün I 
sarih hükümlerine istinaden Karakurt, yerin- I 
den kalkmış, hiçbirimizin sesine uymıyan o ka- I 
İm. ve, yüksek oktavlı sesiyle, «Tüzüğün sarih I 
hükümlerine göre müdafaa hakkı istiyorum.» I 
diye defalarca bağırıp söz istediği halde bu I 
hakkı da tanınmamış ve Reis, bu haksızlıkları I 
örter şekilde tezkereleri okutmaya başlamıştır. I 
Şayet Reis, tüzüğü ve salâhiyetlerini bu şekil- I 
de tek taraflı ve haksız bir şekilde tatbik edip I 
bizi mücadelemizde yıldıracağını ve bu keyfî I 
tatbikatı devam ettirerek teamül yaratacağını I 
sanıyorsa yanılıyor arkadaklarım. Çünkü bura- I 
da mu'halefet, Türk milletinin yarısından faz- I 
lasından almış olduğu reylerin icaplarını yap- I 
maya (Soldan şiddetli gürültüler) takbihlerle, I 
Meclisten kovulmalarla, para cezalarına, hattâ I 
bazan olduğu gibi yumruk ve sopalara ra£- I 
men vazifesine yılmadan devam edecektir. Biz I 
bu tehditlerle haklarından vazgeçecek insan- I 
lar değiliz. (Soldan, gürültüler), (Sağdan, I 
«Bravo» sesleri) I 

R E Î S — Nüvit Bey; müsaade eder misiniz? I 
Konuşmanıza sonuna kadar müsaade edeceğim. I 
Yalnız sizden, mevzuun dışına çıkmamanızı ri- I 
ea edeceğim. I 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Muhterem I 
arkadaşlar; şu Mecliste en az, iktidar partisi I 
mensupları kadar muhalefet partisine mensup 1 
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arkadaşlar da müzakerelerin sükûnet içerisinde 
devam etmesini arzu ederler. \ 

NECATİ CELİM (Aydın) — Emsali ile 
belli; 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Biz bura-
sini, meselelerimizi anlatacak, dile getirecek 
yegâne merci, yegâne melce olarak tanıyor ve 
meselelerimizi kürsüden dile getirmek istiyo
ruz, vazife görmek istiyoruz. 

İstediğimiz şey, tüzüğün taraflara aynı siy-
yaniyet içinde tatbik edilmesi ve Reisin taraf
sız olmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım; Riyaset kürsüsünü işgal 
eden arkadaşımızı şahsi iğbirarları, beşeri za
afları, siyasi kanaatleri olabilir. Ama onları, şu 
frakını giyerken vestiyerde çıkardığı günlük 
elbiseleriyle beraber vestiyerde bırakmaya mec
burdur. Burada tarafgir kareket ettiği takdir
de, her haksızlığın beşer vicdanında tevlidetti-
ği tabiî reaksiyon isyan olur, protesto olur, şi
kâyet olur. Ondan sonra kalkarsınız bir de bu 
şikâyetleri ceza tehditleri altına almaya çalı
şırsınız, !bu olmaz. Ben daha evvel burada oku
nan şu mısraları sayın Başkan İlhan Sipahioğ-
lu'na ithaf en tekrarlıyorum. 

«Hem yakarsın âteşi suz - i dilinle âlemi 
Hem döner dersin ser-i kuyumda feryâdol-

masm.» 
Böyle şey olmaz arkadaşlarım. Biz Hüseyin 

Fırat arkadaşımızı sükûnetle dinledik. Eğer 
onun fikirlerine cevap verebilmek hususunda 
inancımız olmasaydı, arkadaşımızı dinlemez, çı
kar giderdik, veyahut da konuşturmazdık. Kim 
kazanırdı arkadaşlarım'? 

Ben, Riyasetten bir şey hatırlatmak istiyo
rum : Keyfî buyurma, tahakküm ve tegallüp ar
zusuna kapılarak ve ekseriyetin müsamahasına 
dayanarak akalliyete zulmetmesi mümkündür * 
ama bu ne kendisine ve ne de Türkiye Büyük Mil
let Meclisine şeref getirmiyecektir. OSağdan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Çok muhterem arkadaşlarum, eğer 
Mecliste meseleler sükûnetle müzakere edilir, 
daha doğrusu, meselelerin sükûnetle müzakere
sine imkân verilirse halledilmiyecek hiçbir şey 
yoktur. 

Şimdi Nüvit Yetkin arkadaşımız Pazartesi 
celsesinde cereyan eden~ hâdisâtı tek taraflı buğ
rada izah ettiler. Ve mensubolduğu parti grumı 
da bu yolda bir tebliğ yayınladı. Faydalı olur 
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düşüncesiyle, kısaca geçen inikatta cereyan eden 
birkaç noktayı açıklıyayım. 

• #aptı • satbık hakkında söz celse başında iste
nir. Esat Mahmut Karakurt arkadaşımız cel
se başında söz' istemedi.' Fakat Hüseyin Fırat 
arkadaşımız celse başında kendisine ağır isnat
ta bulunduğu için söz istedi. Ve Reis kendisine 
söz vermek mecburiyetinde idi. 

Konuşmasının devamı sırasında Esat Mah
mut Karakurt ve yanında bulunan diğer bir ar
kadaş mütemadiyen müdahalelerde bulunarak 
«İspat edeceğim, vesikalar vardır; dosyalar 
yardır», diyerek müdahale ediyorlar, gürültü 
yapıyorlardı. Şu cereyana göre Esat Mahmut 
söz istiyordu, fakat zaptı sabık hakkında değil; 
Hüseyin Fırat'ın savunmasına cevap verecekti. 

Bu mevzu bir hafta evvel görüşülmüş, hâ
dise konuşulmuş ve kapanmıştı. Yalnız Hüseyin 
Fıratı alakadar eden bir mesele vardı. Kendi
sine ağır bir isnad yapıldığı için cevap vermek 
mecburiyetini hissetmiş, ve söz almıştı. 

Simdi bundan sonra tekrar Esat Mahmuda, 
ondan sonra Hüseyin Fırata tekrar söz vermek 
suretiyle, burasını ağır ceza. mahkemesine çe
virmeye ne usul imkân verir, ne de Meclis ça
lışmalarının böyle bir müzakereye tahammülü 
vardır. (Soldan, bravo sesleri) Konuşma cere
yan etti, ondan sonra Esat Mahmut Karakurt 
söz istedi. Zaptı sabık dolayısiyle söz talebinin 
hiçbir hukuki mesnedi yoktu. Size zaptı okuya-
yı m: 

«ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
söz istiyorum, Reis Bey. (Soldan, şiddetli gü
rültüler, «Otur otur, müfteri î» sesleri) 

REÎS — Ne hakkında Esat Bey. 
MS A T MAHMUT KARAKURT (Urfa) 

(îcveıı celse söylediğim sözler tahrif edildi, ay
nı manianda bana hakaret edildi.» 

Şeklinde konuşmuş ve ben de : 
«Hüseyin Fırat bulunmadığı geçen celsede 

şahsı hakkında bâzı istinatların ileri sürülmesi 
dolayısiyle söz aldı ve müdafaasını yaptı ve size 
sataşılmadı, eğer sataşıldığını iddia, ediyorsaniz 

; reye koyacağım.» 
Dedim. 
Şimdi arkadaşlar; Hüseyin Fırat'ın, konuş

masını baştan sona, kadar dinledik. Hüseyin 
Fırat gayrinezih ve '(ha'karetâ'ımiz 'bir tek keli
me kullanmadı. Hattâ o ''kadar ki, Esat Mahmut; 
Karakurt'tan bahsederken; •*Sayın Karakurt» 
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diye bahsetmesi sol tarafın reaksiyonuna sebeb-
oldu. «Seni cinayetle itham eden insana sen ne
den, sayın, diye hitabediyorsun?» diyenler ol
du. Riyaset sözleri başından sonuna kadar ta-
kibetti ve' Esat Mahmut Karakurt'a sataşılma
dı gına kaani oldu. 

Burada yapılacak bir iş vardı: Direniyorsa 
Heyeti Umumiyenin reyine arz edilir. Heyeti 
Umumiye buna lüzum görürse kendisine söz 
hakkı verirdi. Reye kondu ve Heyeti Umumiye 
de sataşma olmadığına karar verdi. Bu itibar
la Esat Mahmut Karaikurt'un gerek zaptı sabık 
hakkında ve gerekse sataşılma vesilesiyle söz 
hakkı olmadığı tesbit edildi. 

Gelelim ceza mevzuuna: Bidayette daha 
üçüncü ve dördüncü cümlesini tamamlamak 
üzere idi ki, Hüseyin Fırat arkadaşımıza, müte
madiyen, elimizde delil var uiye bilhassa Esat 
Mahmut Karakurt ve onun yanındaki arkıdaşı 
müdahale ettiler. Kendilerine sükûnetle dinle
melerini bir iki defa hatırlattım. Onları1! bu 
müdahalesi diğer arkadaşlarla müdahalesini eel-
betti, sol taraftan müdahale edildi ve onun üze
rine gürültüler başladı. Kendisine birinci ve 
ikinci ihtar verildi. Daha sonra konuşmakta ıs
rar etmesi, Meclis kararını dinlememesi muva
cehesinde takbih cezasına geçileceği söylendi ve 
müdafaasını yapıp yapmıyacağı Riyaset tara
fından kendisine soruldu. Zabıtlar tamamen 
meydandadır. Soruldu ama gerek Sayın Esat 
Mahmut Karakurt, gerekse diğer arkadaşlar 
Meclis kararı karşısında o derece hiddetli •* e o 
derece şiddetli gürültü çıkarır vaziyetteydiler 
ki, ne cevap -vermek imkânını buldular, ne de 
Meclis kararına inkıyat yolunu tercih ettiler. 
Kendisi için ceza teklif edildi ve Heyeti Umu
miye kabul etti. Bu arada Nüvit Yetkin müte
madiyen usul hakkında söz istiyordu. Reye vaz'-
edilen bir mevzu hakkında, oylama sırasında 
kendisine söz verilmiyeceğinr Nüvit Yetkin 
Bey de bilmektedir, bilmesi Jâzımgelir. Ondan 
sonra gürültü kesilmedi, Nüvit Bey başta ve 
diğer arkadaşlariyle berabar kürsüye hücum 
ederek, Meclisi çalışamaz bir hale getirdiler, 
Bu dunumda Riyasetin yapacağı tek şey Mecli
sin sükûnetini temin etmekti. Şunu hatırlatırım 
ki, Nüvit Yetkin Beyin bahsettiği tahakküm ve 
tagallüp, ne işgal ettiğim makama, ne de bugü
ne kadar malûm olan hüviyetime yakışmaz ve 
kendimi her zaman tahakküm ve tagallüp isna
dından tenzih ederim. 

-W -
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Şunu açıkça ifade edeyim; hiçbir mebusa 

ceza vermek Riyaset makamın işgal eden için 
bir zevk değil, ancak bir asaptır. Üzüntü için
de kalıyorum, ne yapayım k\, arkadaşlar, şah
san antipatik görünmek veya o şekilde umumi 
efkâra ilân edilmek pahasına da olsa Meclisin 
sükûnetini temin etmek için icabederse ceza 

yermek Riyaset için bir vazifedir, 
Bir takrir var, okutuyorum. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Söz İst'yo 

rum. 
REİS — Zaptı sabık hakkında söz istediniz 

söz verdim, konuştunuz, Riyaset cevabını ver
di, mesele kapanmıştır. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ TJMIJMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Tunceli Mebvisu Arşları Bora'mn, asker
lik çağının sonu alan 46 yaşım ikmal etmiş olup 
da muhtelif sebeplerle hizmetlerini henüz ifa et
memiş bulunanların bir defaya mahsus olmak 
üzere askerlikten aflarına dair künun teklifinin 
geriverilmesinediair takriri (2/99, 4/157) 

REİS —- Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
27 . I . 1958 tarih ve 2/99 esas numaralı,'as

kerlik çağının sonu olan 46 yaşını ikmal etmiş 
olup da muhtelif sebeplerle hizmetlerini henüz 
ifa etmemiş bulunanların bir defaya mahsus ol-

* mak üzere askerlikten aflarına dair kanun tekli
fimi geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasına emir ve mü
saadelerinizi rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

REİS — Geri verilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Re
isliği tezkeresi ile Vakıfla^ Umum Müdürlüğünün 
1955 maü yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (1/64, 
3/69) 

REİS — Lâyihanın maddelerinin müzakere
sine devam ediyoruz. 8 nci maddede kalmıştık. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası açık reylerinize arz edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1958 y*k 

hesabı katisi hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeni mazbatası (5/42) (1) 

REİS — Mazbatalar tabı ve tevzi edilerek 
yüksek ıttılaınıza arz edilmiştir. Muhasebei Umu
miye Kanununun 127 nci maddesinin son fıkra
sı gereğince aidolduğu Hazine hesabı umumisi
ne ithal edilmek üzere Hükümete gönderilecektir. 

3. — Diyarbakır'ın Çermik kasasının Erkek 
köyünün 44 sayılı hanesinde kayıtlı 4.VHI.1936 
doğumlu Mehmedoğlu Ramazan Başıbüyük'ün 
ölüm cezasına çarptmlması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatast 
(3/486) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre mazbatayı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

(1) 30 S. Say ıh matbua zaptın sonundadır. 
(2) ,32 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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„ ... İ . T - OrhaneU'nin Davutlar köyünün 70 sa

yılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu İ0.VHI.1927 
doğumlu Kâmil Yumak'm ölüm cezasına çarptı- ) 
rılması hakkında Başvekalet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/474) (1) 

RE IS — Mazbatayı okuyoruz. I 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var I 

mı? Yok. Mazbatayı leylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
efendim. 

5. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 myılı Kanunla muaddel 1 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazba
tası (1/366) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? , ;: :; 

Buyurun Asini Eren Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka-

' daşlar, huzuru âlinize gelen kanun lâyihası, Su
baylar heyetine mahsus terfi Kanununun bir 
maddesinin bir fıkrasında bâzı tadilâtı tazam-
mun etmektedir. 

Şüphesiz ki, istenen hak, verilmesi ieabeden 
bir haktır. Bu hususta lâyihanın aleyhinde de
ğilim. Yalnız benim üzerinde durduğum bir 
nokta vardır. Onun için bilhassa huzuru âlinize 
geldim. 

Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu, eski | 
devirlerin yeni devre intikalinde bir intikal ka- I 
nunu olarak yıllarca evvel kabul edilmiştir. 
Zaten numarası da dört binlerde olan bir ka
nundur. Fakat intikal devresi biterek tam mâ-
nasiyle, NATO'ya da iltihak etmek suretiyle ve 
1945 te San Fransisko Andlaşmasımn imzasın
dan sonra demokratik âlemin bütün prensiple
rini kabul etmiş olan bir memleket olarak artık 
intikal devresi hükümlerini geride bırakan mo
dern ve demokratik bir ordunun kanunu değil
dir. Bu itibarla Subaylar heyetine mahsus terfi 
Kanununun tümünü, konu ile ilgili bütün mev
zuatı askerîye ile birlikte yeniden ele alarak 
bütün er, astsubay ve subaylann tümünü, yani 

(1) 33 S. Sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
(2) 353 ve 353 e ek S. Sayılı matbualar 

zaptın sonundadır. 
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bütün ordu personeli, NATO camiasının demok
ratik anlayışına uygun şekilde mütalâa ve is-
tihlâf eden yeni mevzuatı kanuhiyeye muhta
cız. 

Bu itibarla devrini bitirmiş, ömürleri niha
yet bulmuş kanunlardan biri olarak' hakikaten 
realitelerden kıymeti çok gerilerde kalmış olan 
bir kanun üzerinde maddeler tashihi ile uğraş
mayı doğru bulmuyorum. Sayın Millî Müdafaa 
Vekilinden, böyle bir madde ile, sadece emsali
ne nazaran mahrum kalmış bir zümreyi ilgilen
diren cümleler tedvini ile meşgul olmamasını, 
yani ana kanunlar tedvini suretiyle ordunun 
bir an evvel, iktisabetmesi lâzımgelen modern 
ve demokratik personel statü ve haklarını ik-
tisabetmesi hususunu temin buyurmalarını rica 
ederim. 

,,,,,< Sayin Vekilin böylece Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununu, bütün ordu personeli
nin müşterek ve eşit bir vatandaş statüsü için
de kabul eden yeni askerî kanunları tedvin et
mek suretiyle ordu personel prensiplerini yeni 
dünya anlayışına intibak ettirmek ve Meclisi 
Âli XI. Devresini bitirmeden kanunlaştırmak 
gibi şerefli bir hizmeti bize nasibetsin. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS —- Başka söz istiyen?.. Yok. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 ve 
6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu madde
sine aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna aşağı
daki muvakkat madde eklenmiştir : 

G) Bu maddenin birinci bendindeki üsteğ
menin denizde ve havada, yüzbaşının havada, 
binbaşının denizde ve havada ve tuğgeneralin 
havada birer yıl noksan beklemeye tâbi ola
cakları hükmünden; havada uçucular, denizde 
rütbelerine ait bekleme müddetlerinin en az 
üçte birini bilfiil gemide ve filo kumandanlık
ları karargâhlarında hizmet etmek suretiyle 
geçiren deniz muharip ve yardımcı sınıf subay
lar istifade ederler. 
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RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. yorum, -kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden- mistir. 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden önce; denizde üsteğmen, binbaşı rütbe
lerine ait bekleme müddetlerinin ve 5609 sayılı 
Kanuna göre denizde yüzbaşılıkta 8 yıl bekle
me müddetine tâbi olduğu halde, 9 yıl bekletil
miş olanlardan, bu müddetin üçte birini bilfiil 
gemide ve donanma ve filo kumandanlıkları 
karargâhlarında hizmet etmek suretiyle geçir
miş olan deniz yardımcı sınıf subayları da - as
kerî memur iken yardımcı sınıf subaylığa geçi
rilmiş olanlar dâhil - (G) fıkrası hükmünden 
istifade ederler. 

Yapılacak nasıp tashihlerinden dolayı maaş 
farkı verilmez. 

5609 ve 5611 sayılı kanunlara göre idari "ve 
kazai kararlarla nasıpları evvelce tashih edil
miş olanlar bu hükümden istifade edemezler. 

* REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. — Kastamonu Mebus ı Süleyman Çağ-
lar'ın, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 

' 90 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/369) 
m 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Heyeti Umumiy«si hakkında söz 

istiyen var mı?... Yok. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyetle müzakeresi teklif 
edilmektedir. Müstaceliyeti reylerinize arz edi-

(1) 23 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet teşkilât 
Kanununun 90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 90. — Emniyet U:num Müdürlüğüne 
bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdünüğü 
kadrosuna dâhil maaşlı ve ücretli memurlar
dan, sandığa ortak olanlar tarafından temin 
edilmek üzere bir (Polis tjakım ve yardım san
dığı) kurulur. * 

Bu sandık, hükmi şahsiye+i haiz olup ortak
larının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, 

- nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlik
te sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlen
me kampları ve ortakların mesken ihtiyaçla
rını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf 
edebilir. 

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet 
mallarına ait hak ve. rüçhanları haizdir. 

Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yar
dım Sandığı işbu 90 ncı madde hükümlerine 
tâbidir. 

RİŞ — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
muteberdir. 

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

MADD 3. —• Bu kanunu icraya Dahiliye, 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul e4Uıaişjtir. 

Heyeti umumiyesini neylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler.,. Kabul edil
miş, lâyiha kanuniye* keşbetmiştir. 

7. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'ın, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sa
yılı Kanjına muvakkat maddi ilâvesi hakkında
ki, 6724 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) 
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REİS — Maliye Vekili arkadaşımız salonda 

hazır bulunmadığından müzakeresini, bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek İnikada bırakı
yoruz. 

8. — Türkiye ile ispanya arasında Dost
luk Ândlaşmasmın tasdiki hakkında kanun layı-. 
hası ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/394) 

REİS..—-- Hariciye Vekili arkadaşımız salon
da hazır bulunmadığı için lâyihanın müzake
resini, bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek 
İnikada, bırakıyoruz. 

9.— Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama î§leri Umum Müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile Zira
at ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) 
(D 

RE IS—Heyet i umumıy esi hakkında söz 
istiyen? 

Buyurun M. Kâmil B oran. 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, millet ve memleket için gerçkten ha
yati ve zaruri olan, müspet ve iyi niyetli bir ka
nun lâyihası Yüksek Meclise sunulmuştur. Yıl
lardır bu mahiyette kanun lâyihalarının hasretini 
çekmekteyiz. 

Ziraat Vekâleti Toprak Mulaf aza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihasının ana gayesi 
memlekette zirai istihsali geliştirmek ve yükselt
mektir. Kanun lâyihası bu gayenin tahakkukunu 
sağlıyacak ilk esaslı ve zaruri tedbirleri derpiş 
ediyor. Bu konuda geç bile kalınmıştır. İktidar 
(Buğday ithal eden bir memleket iken buğday ih-
racediyoruz) sözünü diline doladığı günlerden 
beri maalesef.. (Soldan «Ne alâkası var» sesleri) 
Dinlerseniz alâkasını anlıyacaksınız beyefendiler. 
Değir buğdayı; yağımızı, peynirimizi ve sütümü
zü bile dışardan getirmeye başladık. Zirai istih
sal seviyemiz bugünkü durumda kaldıkça bir 
gün açlıkla karşılaşacağımızda hiç şüphe yoktur. 
JŞalaj kompleksine düşüldüğü sıralarda böyle 
bir teşkilât düşünülmüş olsaydı muhakkak ki 
sulu. ziraat sistemi bu memlekette çoktan ve ras
yonel bir şekilde yerleşmiş olurdu. Mamafih ata
larımız zararın neresinden dönülse kârdır de-. 
misler. Hükümetin bu gerçeği nihayet anlıyabil-

(1) 34 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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miş olması da bizim için bir teselli ve umuttur. 

; Kurulması derpiş edilen teşkilâtın başlıca vazife
lerinden birisi Erozyon denilen âfetin, yani en 
kıymetli ve verimli topraklarımızın, suların, rüz
gârların tesiriyle sürüklenip akması felâketinin se
beplerini ortadan kaldırmak ve zararlar nı telâfi
ye çalışmaktır. Ancak bir noktada bir ikazda bu
lunmak isterim küçük düşünceler ve büyük lâkay-
diler yüzünden ormanların tahribine insafsızca 
ve iz'ansızca devamedildiği takdirde yeni teşki
lâtın erozyonla mücadelesi şimdiden kısır kal
maya ve bizleri hayal kırıklığına uğratmaya 
mahkûmdur. 

Kanun lâyihasında gerek salâhiyetler, gerek 
malî imkân ve kadrolar biraz mahdut tutulmuş
tur. Ancak bu durumun bir muvakkat tecrübe 
ve hazırlama devresine inhisar edeceğini ve ilk 
fırsatta Toprak Su teşkilâtının daha geniş ka
nuni ve malî imkânlarla destekleneceğini tahmin 
ediyorum. Blgili ve fedakâr elemanlarla kanu
nun bu haliyle de çok işler görebileceğinden-
eminim. 

Zirai sulama işinin hayati değerinde hiçbir 
şüphem yok. Memleketin çehresini kısa bir za
manda değiştirebilir. 

Kendi vilâyetimden misal vereyim. Seksen 
1 'kilometrelik bir kanalla Diclenin suyu getirile-

bilse 5 milyon dönümlük Mardin çölü hakika-
i ten Cennete döner. Çiftçi de bu tesislerin mas-
| rafını üç dört yılda amorti ettirebilir. Mama-
' fih bu mevzuda hayale kapılmış değilim. Hü

kümeti böyle bir teşebbüse geçirebilmek için 
belki de Mardin ımebuslarındaın birkaçının D. 
P ye geçmesi lâzımgelecek. Ancak içimizde her 
ne pahasına olursa olsun kanaat, inanış ve 
sözlerine daima sadık kalaa arkadaşlar bulun
duğu için hiçbir menfaat karşılığımda, hattâ 
Mardin çölünde yeniden birkaç vilâyet kurul
sa dahi böyle bir iltihakın vukuunu mümkün 
ve muhtemel görmemekteyim. 

Bu kanunun memlekete faydalı ve teşki
lâtın muvaffak olabilmesi için bir tek şart var
dır, o da yalnız ve yalnız teknik icapların, âmme 
menfaatinin ve tam bir tarafsızlığın rehberli
ği altında tatbik edilmesidir. Yıllardan beri 
birçok benzerlerinde gördüğümüz gibi, bu 
kanunun ve teşkilâtının salâhiyet ve imkânla
rı milleti vatan cephesine geçirmek için bir 
•teşvik ve tazyik vasıtası (Soldan, «Oooo» ses-
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leri) ve partizanları zengin edip mükâfatlan
dırmak vesilesi ittihaz olunursa memlekete iyi
lik değil fenalık edilmiş olur. 

HÜSNÜ YAMAN (Kırklareli) — Bırak 
bunları. 

M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Hâdise
ler gösteriyor beyefendi. 

Arkadaşlar, kanun lâyihası tam bir vukuf
la ve en veciz bir şekilde hazırlamış bulunan 
vâzifeli arkadaşlara, yüksek huzurunuzda ale
nen teşekkür ederim. Sözlerimi bitirmeden ev
vel Sayın Basın - Yayın Vekilinden de bir ricam 
olacak. Memlekçt radyolarında bu kanunun 

.müzakeresi yayınlanırken sözlerimin yalnız 
»kanun lâyihasını öğen kısımları değil, konuş
mamın tam ve sadık bir hulâsası. bildirilşin. 
Eğer vekâletin buna cesareti, tahammülü yok-
s# veya büyüklerinden muvafakat alamazsa 
çok rica 'ediyorum, benim konuşmamdan hiç 
bahsedilmesin. 

REİS — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1955 malî yılı Hesalbı katî kanunu lâyihasına 
(320) oy verilmiştir. (297) kabul, (22) ret, 
(1) müstenkif. Muamele tamamdır. Kanun 
(297) reyle kabul edilmiştir'. 

Âsim Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, "bugün Meclisi Âliye gelmiş olan lâyiha 
île, bendenizin mebuslukla şeref kazandığım 
günden beri üzerinde hassasiyetle durduğum, 
memleketin en hayatî mevzularından biri ele 
alınmıştır. Bu itibarla bunu tanzim eden muh
terem Hükümet makamına bilhassa teşekkür
lerimi sunarım. (Soldan : «Allah razı olsun» 
sesleri) 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, bir Türk 
evlâdı alarak şunu da arz etmeyi vazife sayıyo
rum; Profesör BAADE' nin raporundan evvel 
bu lâyiha Meclisi Âliye gelseydi, bir Türk 
evlâdı olarak bana iftihar vesilesi kazandırmış 
olacaktı. Bu lâyiha Şubat ayında Meclisi Âliye 
sevk edilmiştir. Profesör Baade'nin raporu ise 
daha evvelki tarihte alınmıştı. Kaldı ki, o ra
porda Prof. Baade'nin açıkladığı zirai mesele
lerimizin bütçede icabettirdiği masrafların 
vüsat derecesi ile tavsiye ettiği hususlar, bu 
lâyiha ile temin edilemez. Edilemez, çünkü bi
zim bütçe imkânlarımıza uymıyan bir rapor
dur. Filhakika ben Profesör Baade'nin raporu-
JIU okuduğum zamaı gördüm ki, Sayın Prof e-
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sörün ele aldığı türlü zirai konulardan yalnız 
erozyonun ıslahı yani erozyonla kaybedilen top
rakların yerlerine iadesi için bile her sene en 
az bir milyar liranın bütçeye konması icabedi-
yor. Ve bunun da asgari 100 sene devam etti
rilmesini tavsiye ediyor. İnşallah millettimizin 
o zengin günlerini de göreceğiz. Fakat şimdi
lik her idealimiz, ancak bütçe imkânı ile sınırlı 
kalacaktır. Meselâ, o raporun bu bakımdan bu
gün yapılması imkânsız bir noktasını arz ede
yim. Profesör Baade'nin memleketin muayyen 
ve ziraate müstait bir bölgesinde esaslı sulama 
ve kıymetli mahsullerin zirai projelerini tatbik 
ederek, oralara Anadolu'nun alkalik, yahut ta
mamen çorak bölgelerinde meskûn olan ve 
maişetini kısır bir ziraatte temin edemiyen va
tandaşları aktarmak suretiyle büyük insan küt
lelerinin gücünü ve teksif ve takviye edilmiş bir 
ziraat ve hayvancılık tavsiye ediyor. Bunun, ne 
dereceye kadar bugünkü imkânlarımız dâhilin
de olduğunu veya olmadığını takdir buyurur
sunuz. Bendenizce bugünkü imkânlarımız, Pro
fesör Baade'nin tavsiyesinin onda birini dahi 
yapmaya müsait değildir. Ama, itiraf edelim 
ki, Profesör bir doktor olarak hastalığa teşhi
sini koymuştur. Hastalığın tedavisi ise uzun 
yıllar ve vadeli çalışmalarla mümkündür. Onun 
için bendeniz bu lâyihayı o nurlu yolda ilk mer
halemiz olarak addetmekte ve sevinçle selâm
lamaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, heyeti umumiyesî üze
rindeki bu mâruzâtımı tamamlamak için .şunu 
da arz edeyim. Lâyiha, Ziraat Vekâletinin',bir 
lâyihası olmakla beraber, tatbik edecek olan
lar, İcra Vekilleri Heyetidir. Yani bütün vekâ
letleri ilgilendiren bir hayatî memleket mese
lesi olduğu lâyihanın sonundaki tatbikat mad
desiyle zahirdir. Fakat metinde, esbabı muci-
bede ve maddelerde diğer vekâletlerle mesuli
yette müşterek olarak yapılması lâzjmgeİen 
koordine program ve çalışmalara ait esaslı ka
yıtlar yoktur. Üç maddede buna temas eden 
hükümler bir koordinasyon sağhyamazlarr Bu
rada iki sene evvelki sözlü sorularımda arz et
tiğim gibi, memlekette zirai sulama meselesi 
tek bir vekâletin işi değildir. Bütün Hüküme
tin bir koordinasyon şeklinde çalışması gere
kir. Âdeta askerî bir seferberlik çalışması gibi 
ilgili vekâletlerin müşterek faaliyetini icabet-
tirir bir iştir. 

259 



î : 26 2Û.İ 
Gerekçenin, bir istatistik malûmat ihtiva et

memesi yetmez ve adedî izahat vermesi de bir 
noksandır. Meselâ gerekçede Türkiye'nin 77 
milyon hektar tutan arazisinin % 29 küsuru 
yani % 30 u ziraate elverişlidir, deniyor. Son
ra dördüncü sayfada, bir başka yerinde deni
yor ki, «Sulanması gereken arazinin halen üçte 
biri sulanıyor. Hakikatte 77 bin hektarın su
landığı bildirilen bu gerekçede Türkiye'nin 
binde birine ve ziraate elverişli toprakların 
1/3 ne ve ziraate elverişli olmıyan, elverişli 
hale sokulacağı lâyihada yazılan topraklar da 
dâhil edilirse ancak 1/40 na tevafuk ediyor, 
demektir. Şu halde kemali cesaretle % 2,5 su
lanıyor ve % 97,5 sulanmamaktadır diyebili
riz. Zira, gerekçedeki iddialar arasında alka
lik, makilik, çorak araziyi kabili zer' hale if
rağı iddiası da vardır. îdeal olarak hu, her 
Türk'ün seve seve dinliyeceği bir sözdür. Ama 
yukarıdalki susuz nispetide hemen artıyor. 
Gerçi bu kabili zer' araziden başka kabili zer' 
olmıyanları kabili zer' hale getirmek yüz se
nelik bir programa bile sığmaz, her sene büt
çelerimize koysak 'bile.. Fakat idealimizdir, 
derhal sevinçle kabul ediyoruz. 

Bu itîharla yapılacak işin azameti bakımın
dan bir iyi niyetli lâyihanın umum müdürlük 
kadrosunu ve mesuliyetlerini vekâletlerarası 
koordine ve kudretli bir teşkilât haline getir
mek daha iyi olur demek, vazifemdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Zeki Erataman. 

' ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar; Ziraat Vekâletinin hazırlamış 
olduğu «Toprağı muhafaza ve zirai sulama» 
evzuunda bugün görüşülmekte olan konun lâ
yihası, hakikaten memlektin bugüne kadar şid
detle ihtiyacı olan noksanları tamamlaması ba
kımından, cidden şayanı tebriktir. 

Bu (hizmetlerin bir kısmını bugüne kadar 
Ziraat Vekâleti Su îşleri Umum Müdürlüğü, Or
man İdaresi yapmakta idi. Bugün elimize ge
len kanuna, daha, derli toplu ve geniş bir teş
kilâtla memleketin ziraate elverişli toprakla
rını muhafaza etmek ve küçük suları bugün
künden 'beş on misli fazla verimlilikle ele ala
rak istihsali artırmak hedefini güden cidden 
yerinde bir kanundur. 

Yalnız hir noktayı üzülerek arz edeyim, 
Kâmil Boran buradalar mı?.. «Bu memleketin, , 
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barajlardan evvel hu işleri gelse idi <laha iyi 
olurdu» diyor. Acalba barajlardan hu memleke
te zarar mı olmuştur? Acalba barajlar bu mem
leket topraklarını erozyondan fcorumıyacak, 
memleketi sel felâketinden korumıyacak mı
dır? Acaba barajlar v« onun getirdiği sular 
onun hinterlandmdaki araziyi sulamıyacak mı
dır?.. Acaba bu memleketin topraklarına fay
dalı olmıyacak mıdır, istihsalini arttırmıyacak 
mıdır?.. 

Elektriği şimdilik bir tarafa 'bırakıyorum; 
hunlar hakikaten höyük işlerdir. Bunları ya
pan iktidarı tebrik etmek lâzımdır. Aç kalın
mış, çıplak kalınmış gîbi iddialar beyhudedir. 
Aç kalmadık ve aç kalmıyacağız. Hem de halis 
buğday unu yemek suretiyle aç kalmıyacağız. 
Dünkü gibi vatandaşın bir (kısmı arpa, yulaf, 
darı yemek suretiyle değil .bu memleketin 25 
milyon, 30 milyon ve daha yüksek nüfusunu 
halis huğday unu ile besliyecek şekilde top
raklarımızı hazırlıyacağız. 

MEHMET K İ M Î L BORAN (Mardin) — 
O günleri unuttunuz galiba. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Evet o 
günleri unuttuk. O günlerdeki küspeleri falan 
hatırlatmıyorum. Zira bu her şeyden evvel seç
menlerinizin midelerini kıvrandırır. 

Sağdan bir mebus — O günler îkinci Cihan 
Harbiydi. Onu da mı unuttunuz? 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Bina
enaleyh, o zamanki hâtıralara geçmiyorum. O 
hâtıralar bütün vatandaşların acı hâtıraları
dır. Vatandaşlar bunları pekâlâ hatırlarlar. 

Şimdi, çok bitaraf bir şekilde konuşan Asım 
Bey arkadaşım, bir noktaya temas etmeme mü
saade etsinler. Eğer muhterem arkadaşım, Zi
raat Vekâleti dosyalarını karıştırmış olsalardı 
Baade raporları gibi nice raporların yerli 
teknisiyenlerimiz ve mütehassıslarımız tarafın
dan hazırlanmış olduğunu müşahede ederlerdi. 

Ama Baade gelmiştir, kısa zamanda ve eski 
raporlardan da istifade etmek suretiyle on
ları derlemiş, toparlamış ve memleketin ihtiya
cına, tamamen değil, kısmen uygun olan bir 
rapor vermiştir. Bu bakımdan ben şu noktayı 
ifade etmek isterim ki, hakikaten bu kanun bir 
boşluğu doldurmak bakımından cidden önem
lidir. Küçük suları yani saniyede âzami 500 
litre su veren suları mevzu olarak ele almıştır 
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ki, hakikaten memleketimizin her tarafında bu 
gibi sular bol bol akmaktadır. Ne yazık ki 
gerek teşkilâtsızlık ve gerekse bugüne kadar 
bu işlere el atılamadığı için bu sulardan isti
fade edemedik. Bundan sonra bu sular pompaj
larla, kanallarla su üstüne çıkarılacak, küçük 
kanallar vasıtasiyle toprağa zamanında su ver
mek suretiyle toprak istihsalini hiç değilse beş 
on misli artırmak suretiyle hakikaten memleket 
sathında bugünkünden çok daha fazla verim 
eldo etmek mümkün olacaktır. 

Arkadaşım yine ormanların tahribinden bah
settiler. Ormanları korumak hepimizin vazifesi
dir. Kanunlar eskiden yapılmıştır. Şimdi de ya
pılmıştır ve devam etmektedir. Ama ne yapalım 
ki, her kanun mutlaka' emrettiği hususların ger
çekleşmesini sağlıyamaz. Suçu işliyen cezasını 
görüyor ama orman suçlarının önü alınamıyor. 
Binaenalayh ormanlar sökülüyor, fundalıklar 
açılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Hiç bir hükümet 
bunlara göz yummamıştır. 

SAÎT ERDİNÇ (Van) — Af kanunu çıkar
dınız. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Af ka
nunu Meclisin malıdır. Bu kanun çıkarken za
tı âliniz de Mecliste mebustunuz. Bunun bura
da konuşulmasının yeri değildir. 

Yeni ve genç teşkilâtın, bu bilgili insanların 
elinde gerek toprak muhafazası, gerekse küçük 
sulama işlerinin Türk Milletine ve Türk Vata
nına hayırlı olması temennisiyle kanunun kabul 
Duyurulmasını rica ederim. 

RE t S — Ziraat vekili 
ZİRAAT VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Gaza-

antep) —- Muhterem arkadaşlar, Asım Eren 
arkadaşımızın müsterih olması için söz aldım. 

Dikkat buyurulursa kanun 16 . IV . 1959 
tarihinde Meclise sevk olunmuştur. Baade'nin 
raporu 1959 senesi Temmuzunda verilmiştir. 

«Bu kanunun ihzarı için 1,5 senelik zaman 
geçtiğini de kabul buyururlarsa, iftihar ede
rim» demişlerdi, göğüslerini gere gere iftihar 
edebilirle]'. 

REİS — Remzi Birand. 
REMZİ BİRAND (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; hakikaten bu kanun memleketimizin 
en çok ihtiyacı olan kanunlardan birisidir. Bu 
bakımdan Hükümeti ve Ziraat Vekilini tebrik 
ederimi Esaslı su işlerimizin görülmesine yarı-
yaıcak bir kanun olan bu kanun da hayırlı olsun. 

1.1960 G : 1 
i Ancak gerek sayın Ziraat Vekilinden ve ge

rekse sayın Bütçe Komisyonu raportöründen, 
kanunu geç okuduğum ve yeni muttali olduğum 
için, daha evvel de Bütçe Komisyonunda da bu
lunup haberdar olamadığım için özür dilerim. 
Şimdi bir vazife yapmak isterim. Bu bakımdan 
biraz konuşmak istiyorum. 

Gerek saym Devlet Su İşleri ve gerekse sayın 
Ziaat Vekâleti teşkilâtı, iktidarımızın vücuda ge
tirdiği her teşkilât gibi tebrike şayandırlar. An
cak vazifelerinde bir tedahül olmasına dikkat et
mekte en başta gelen bir husustur. Sakın bu 
sözlerimden de saym Kâmil Boran bir vatan 
cephesi mevzuu çıkarmasın. 

Buradaki ikinci maddenin (A) fıkrası ve (33) 
fıkrası üzerinde durmak gerekir. Ancak bu dur
ma mevzuunu Büyük Meclite yapabilmenin müş
külâtını hissederek alâkalı Nafıa Komisyonu 
yahut Bütçe Komisyonu Raportörü lütfederse 

I bu iki meddeyi Bütçe encümeninde bir defa da-
I ha orada müzakere etmek, memleketin hayrına 

olacaktır. Bu münasebetle söz aldım. 
Burada yan derelerin ıslahı mevzuu vardır. 

Bunu ziraatçiler ve Ziraat Vekili daha iyi bilir. 
Yalnız bu ıslahı sadece ziraat teşkilâtında yap
maya imkân yoktur. Teşkilâtın içinde mutlaka 
su mühendisine de ihtiyaç vardır. Mühendise 
o kadar çok ihtiyaç vardır ki, Bütçe Komisyo
nunda dün bütçesi konuşulurken bütçesi hakkın
da en güzel sözleri sarf ettiğiniz Su İşlerine bu 
vazifeleri yaptırmaktan alıkoyacak veya her han
gi benzeri işlerde, bu vazifelerde tedahülü mu-
cibolacak şeylerden tevakki etmek lâzımdır. Bun
da fayda vardır. Bu maksatla arz ediyorum. 
Meselâ memleketimizde köy yollan yapılmakta
dır ve daha çok yapılacaktır. Sayın Dahiliye 
Vekilimiz çok kıymetli ve dirayetle çalışan bir 

i Vekilimi'zdir. Köy yollarının yapılmasında en 
büyük hissenin kıymetli kaymakamlarımıza aidÖL 
duğunu encümende ifade ettiler, fakat Dahiliye 
Vekâleti bütçesine*bu iş için bir tahsisat konmuş 
değildir. Bu hususa, bilhassa Ziraat Vekâletinin 
el koyması icabetmektedir. Meselenin aslını; fikv 
ri esasisini Ziraat Vekâleti verir. Hattâ daha 4a 
ileri giderek inşallah bütün sulama tesislerinin 
Ziraat Vekâletinin-eline geçtiğini görelim.- Bu 
su, mühendisinden çok ziraat mühendisinin işidir.-
İşi en iyi bilen odur. Partimiz ihtisasa hürmet 
eder. İşi ehline, esas iş sahibine yaptırırsak daha 

ı faydalı neticeler verir. 
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Sakın bu kanunu zedelemek gibi bir şey dü

şündüğümü sanmayın, bu aklımın kenarından 
dahi geçmemiştir. Eğer böyle anlaşılmışsa söz
lerimi geri alırını. Bu kanunun çıkması memle
ketin hayrınadır. Yalnız (A) fıkrasındaki kı
sımla |B ) fıkrasındaki kısmın düzeltilmesi hu-
"susunda çok yakînen bildiğim Behzat Bilgin'-
in, bunu bütçede bir defa daha müzakeresine 
ve eğer kendileri yetkili ise burada, şu anda, 
izahat verebilirse rey vermeye hazırım. 

Bhü bu su işini küçüktür, büyüktür diye 
ayıramayız. Bendeniz bu dairede 18 senesini ge
çirmiş bir insan olarak, bunda küçüklük büyük
lük aranamıyacağmı biliyorum. Bazan 500 lit
relik suyun icabettirdiği işlerde gereken teknik 
tmüktesehat o kadar fazladır ki, 10 metre küb-
İük sudan çofc daha fazla teknik müiktesebat 
isttiyebilir. Bu bakımdan bir yanlışlık olmaması 
için; (Burada her hangi bir kimseyi kasdet-mi-
yorum) ya bunu bir ke^e daha konuşalım veya 
bu bendi kaldıralım. Sayın Tevfik tleri ile, Sa
yın Nedim ökmen'in anlaşmaları suretiyle işin 
halli de kabildir. Zaten bu şekilde bir iş üzer 

rinde de anlaşmış bulunuyorlar. Bu bendin kal
dırılması halinde dahi ana işi zedeliyecek bir 
şey yoktur. Bu bendin kaldırılması halinde da
hi işin yürümemesi için bir sebep yoktur. Bu 
kısmı izah etmek için söz almış bulunuyorum. 
Lütfen tenvir etsinler. Bu mevzuun detayına 
girmek mümkündür ama sayın arkadaşlarımı 
te'knik malumatla rahatsız etmemek için içti-
nalbediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUIIAR 

RtRÎ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Toprak Muhafaza ve Küçük Su
lama Umum Müdürlüğünün tesisi hakkındaki 
kamın lâyihası münasebetiyle bütün arkadaşla
rım bu hizmetin ehemmiyetini tebarüz ettirmiş
ler, bu kanun lâyihasının pek büyük hizmet ifa 
edeceğini belirtmişlerdir. Lâyifta üzerinde fazlaca 
durmaya lüzum yoktur. Yüksek malûmunuz oldu-
ğtr:ü»eyeTürkiye'nin en büyük gelir ve istihsal 
kâynaği OTraattiı\ve-t6>faHarımızdır.' Toprakları
mızdan âzami verim almak bütün -geçmiş seneler
den beri takibettiğimiz siyasetin esas noktası
nı teşkil etmektedir. 

Söylemeye lüzum yoktur ki, bu siyaset bil
hassa toprağı kıymetlendirmek baıkımmdan bir 
taraftan Devlet Su İşlerine mevdu olan baraj 
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yapmak şeklinde tecelli etmiştir. Bu suretle 
milyarlarca metre küb suyun barajların gerişlin
de toplanması ve toprağın ihtiyacına hasredil 
mesi temin edilmiş bulunmaktadır. Diğer ta
raftan barajların istihdaf ettiği büyük sulama 
işlerinin ötesinde daha küçük sulardan tamiri. 
edilecek, daha küçük çapta tesislerle, büyük 
barajlardan uzak olan arazileri bu sularla su
lama işlerinin temini düşünülmektedir. Bu nok
talara ileride cevap vereceğim. Şimdi bu kâ
nun topraklarımızın' sulanması ve kıymetleri-
dirilmesini ve muhafazasını sağlıyacak esas 
mevzuudur. Diğer taraftan erozyon meselesi 
de vardır. Erozyon topraklarımızın sular tara
fından kemirilmesi, götürülmesi, rüzgârla bir 
kısmının zayi olması ve netice itibariyle verim 
sağlayıcı sahanın azalması ve zayıflaması şek
linde tecelli etmektedir. Meyilli arazinin salar 
tarafından sürüklenmesine müsaidoiması da 
bu erozyonu artıran bir unsurdur. 

Binaenaleyh, sadece sulamayı temin etmek 
ve hattâ gübrelemeyi temin etmek bizi hedefe 
götürmüyor, aynı zamanda teraslama ve ısla
hat ameliyeleriyle erozyona karşı mukavemeti 
ve muhafazayı temin etmek bir mevzu olarak 
önümüze çıkıyor. Bu bilfiil arazide yapılan bir 
iştir. Huzurunuza sevk edilmiş olan kanun lâyi
hası bu iki hedefi birden ihtiva etmektedir. 

Şimdi, müsaade büyurulursa bâzı arkadaş
larımızın temas ettikleri noktalara kısaca, ce
vap vermek istiyeceğim. 

Birincisi, Kâmil Boran arkadaşımızdır. Di
yor ki, buğdayımızı bile dışardan ithal ediyo
ruz. 

Bilmiyorum Kâmil Boran arkadaşımız bu 
memleket hudutları dışında mı yaşıyorlar ? Bi
zim hububat istihsalimiz 1950 de sekiz milyon • 
ton iken bugün 16 milyon tonun üstüne 
çıkmıştır, on sene gibi kısa bir zaman
da, istihsalimiz iki nlislinden fazla art-: 
mıştır. Bu. seviyede bir artışı diğer memleket
lerin istihsal hayatlarında kolayca -buİamıya-
caklarını, arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim. 
Bugünkü j Türkiye 'nin durumu malûmu ; - ölmasv 
İktiza eder. ;. • . l:.rS>; •::-}\.r-:[:::zk-:,,'Ll 

Türkiye'nin bugünkü durumu "*daha ziyade 
hava şartlarına bağlı olan bir istihsal durumu
dur. Kuraklık; istihsal üzerinde-üç beş milyon 
tonluk menfi bir tesir icra edebiliyor, 1954 de 
yaptığı gibi. 
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Buna rağmen bizim kuraklık yıllarımızda on 

seneden beri aldığımız mahsulün en düşük mik
tarı Halk, Partisinin en verimli zamanda aldığı 
en yüksek mahsul miktarından fazla olmuştur. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Propaganda
nızın tahakkuk etmediğinden bahsettim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Diğer bir 
nokta şudur arkadaşımız bir baraj kompleksin
den bahsettiler. Sakın kendileri başka bir komp
leks içinde olmasınlar?.. Baraj kompleksi. Yani 
barajların yapılması kötü bir iş. Baraj yapaca
ğımıza şu Toprak Sulama ve Muhafaza Umum 
Müdürlüğünü kurmuş olsaydık da şu baraj komp
leksinden kurtulsaydık. Artık bu sözlerin zan
nederim ki, Halk Partisi içinde de modası geç
miştir. Bizim encümenimizde Nafıa bütçesi 
görüşülürken Halk Partili arkadaşlarımızdan 
çoğu, memnuniyetle müşahade ettik ki, baraj
ların fayda ve zaruretini anlamış mebuslar şek
linde konuşmuşlardır. Ve bu barajların kendi 
bölgelerinde de yapılmasını istemişlerdir. (Sağ
dan, suale cevap ver, ifadeniz hatalı sesleri) 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Ben diyo
rum ki, Meclisteki arkauaşlarımızm heyeti umumi-
yesi bugün bir noktada toplanmış bulnuuyor. Bu, 
memlekette baraj yapmak zaruretinin umumi bir 
ihtiyaca tekabül ettiği keyfiyetidir. Şimdi bâzı 
kimselerde yanlış bir mülâhaza var: Barajlar 
yapıldı; sulama işleri yapılmadı, diyorlar. Te
menni ederdim ki, bu arkadaşlar, dünkü Nafıa 
bütçesinde Devlet Su İşleri Umum Müdürünün 
verdiği izahatı dinlemiş olsunlar. Dünyanın her 
tarafında sulama işleri barajların ikmalinden 
sonra gelir. İngiltere'de baraj yapıldıktan 20 - 25 
sene sonra sulama işleri ikmal edilir. Fransa'da, 
Amerika'da da öyledir. 

Kurulması teklif edilen bu teşkilâtın gayele
rinden biri de bir taraftan mevzii sulardan isti
fade etmek, diğer taraltan da Devlet Su İşleri
nin de muvafakatini abnak kaydiyle büyük su
lardan istifade etmek suretiyle topraklarımızın 
sulanmasını-temin etmektir. Binaenaleyiı işler 
iki*eeephedett;yÜTOyeçe^tk. ^ ^ ^ m e f h u m u ; ile^ 
bu kanunun istihdaf ettiği ınef hum adasındaki 
farkı arkadaşımızın anlaşmasını cidden arzu eder
dim. . ..••'•••._; -..• . 

Şimdi; Sayın Kâmil Boran, bilmiyorum bu 
işleri nerelerden çıkarıyorlar; vatan cephesinden 
falan bahsettiler, bu mevzularla partilerin ne alâ-
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kası var? Bu işler tamamen memleket hesabına 
yapılmakta olan işlerdir, ensali âtiyenin istifade 
edeceği işlerdir... ': 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Vurmadığınız nokta bırakmadınız. Devlet Tiyat
rosuna soktunuz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi daha 
ciddî olan başka bir noktayı arz edeyim: 

Asım Eren bey Hükümete bu münasebetle 
teşekkür ettiler ve iyi niyetlerini bu suretle teba
rüz ettirdiler. Hakikaten bu kanun mühm\ bir 
hizmetin karşılanması olarak şayanı tebrik
tir. Yalnız arkadaşımız, bu lâyiha Baade Ra
porundan evvel gelseydi, dediler. Sayın Ziraat 
Vekili ifade buyurdular. Kanunun sevk tarihi 
Şubat 1959 dur. Bu tarihten çok evel de hazır
lıkları yapılmış olan bir kanundur. Binaen
aleyh bunun, Baade Raporundan ilham alınarak 
hazırlanan bir kanun olmadığı aşikârdır. Son
ra Baade Raporundan ilham alsa ne zararı 
var? İşte bize bütün hakikatlerin dışardan gel
diğini farzetmek bir komplekstir. Muhterem 
Profesör Baade iyi bir rapor hazırlamıştır. Fa
kat bu rapordaki unsurları Ziraat Vekâletin
den, Nafıa Vekâletinden, Devlet Su İşleri Mü
dürlüğünden aldığı, derlediği malûmata isti
naden hazırlamış bulunuyor. Baade'nin ileri 
sürdüğü fikirler, bizim kendi teknisiyenleri-
mizin uzun zaman üzerinde durup malûmat, 
topladıkları ve gerçekleşmesi için Hükümetin 
takdirine sundukları malûmat, mütalâalardan 
ibarettir. Binaenaleyh Baade gelecek,.o zaman 
işler yapılacak fikrinden kaçınmak iktiza eder. 

Keza Asım Eren arkadaşımız dediler ki, 
tasarıda diğer vekâletlerle iş birliği yapılaca-
ğjna dair bir kayıt yoktur. Bilmem kanun 
maddelerini okumadılar mı? Bu kanun bir ta
raftan kurulacak olan umum müdürlüğün Dev* 
let Su İşleri Umum Müdürlüğü, diğer taı*af-
tan Orman Umum Müdürlüğü ile müşterekenı 
çalışılacağı maddelerde ifade . edilraek,te$ür. 
Toprağı muhafaza bakımından. Öıman.Umjam 
Müdürlüğü ve sulama Bakımından. Devlet Su 
İğleri Umura Müdürlüğü' ile sıld.bir iş birliği 
yapılacaktır, Kanun bu hususları derpiş etmek
tedir. 

Arkadaşım sulanan arazi hakkında bir 
rakam aldılar. Halen Türkiye 'de sulanmakta 
olan arazi bir milyon dönüme yaklaşmış bu-
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Ilınmaktadır. Arkadaşımızın okuduğu rakam 
projeye alınmış olan arazinin 1/3 nün sulan
dığı merkezindedir. 

Şimdi arkadaşımız da Bütçe Encümeninde Na
fıa Vekâleti bütçesinin müzakeresi dolayısiyle 
Devlet Su İşleri Umum Müdürünün verdiği 
izahatı dinlemek fırsatını bulmuş olsalardı gö
recekti ki, Devlet Su işlerinin hazırlamış bu
lunduğu 10 senelik program Türkiye'de 15 mil
yon dönüm arazinin sulanmasını istihdaf et
mektedir. Ye bu program da sulanacak ara
zinin senelere taksimi derpiş edilmiştir. Pek 
tabiidir ki, sulama işlerinde tam bir muvaffa
kiyete bir iki senede ulaşmak imkânı yoktur. 

Şimdi, Sayın Remzi Birand arkadaşımızın 
lütfettikleri veyahut da bendenizi bir noktada 
ikaz etmek istedikleri hususa geliyorum. Arka
daşımız diyor ki kanunun encümende müza
keresini takibedememişlerdir. Bu kanun muh
temelen Devlet Su İşleri ile kurulacak olan 
Toprak Muhafaza ve Sulama İşleri Umum 
Müdürlüğü arasında bir iş tedahülüne, belki 
bir friksiyona meydan vermesin, sebebiyet ver
mesin. Bunu; kanunu tetkik etmek fırsatını 
bulamadıkları ve encümende yapılmış olan mü
zakereleri de takibetmek fırsatını bulamadık
larına hamletmek istiyorum. Muhterem arka
daşlar, Sayın Remzi Birand ikinci maddenin 
(A) ve (E) fıkralarına dokunuyor. Şimdi ev
velâ arz edeyim ki, kanun lâyihası tüm olarak Na
fıa Vekâletine, bütün vekâletlere olduğu gibi, 
gönderilmiş ve mütalâası alınmıştır, önce Na
fıa Vekâletinin mütalâasını okumayı faydalı 
görüyorum. 

(Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 
Reisliği; 10 . XI . 1958 yazıları karşılığıdır. 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama işleri 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanun lâyihasının yeni ve nihai şekle 
intikali için vaz ve tedvin edilen hükümlerde 
vekâletimizle irtibat ve iş birliğini ieabettiren 
hükümlerin yapıcı ve tamamlayıcı bir ahenk 
içinde, yer aldığı memnunlukla müşahede ve 
t'esbit edilmiştir; Bilgi edinilmesi,) 

Bendeniz teknisiyen değilim arkadaşlar, icab-
e^erse'maddelerde kendilerini tereddüde sevk : 
eden hususları izah ederler, o zaman üzerin
de dururuz. Fakat umumi konuşma sırasında 
arz etmek mecburiyetindeyim ki, encümenimiz
de cereyan eden müzakereler sırasında bu me-
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sele uzun uzadıya görüşülmüş, Hükümetin gö
rüşü dinlenmiş ve neticede bu işe memur iki te
şekkülün yani Devlet Su İşlerinin ve küçük kar
deşi Sulama Umum Müdürlüğünün vazifelerin
de bir tedahül olduğu görülmemiştir. Kanun 
bu tedahülü önliyecek hükümler getirmiştir. 

Bu hüküm nelerdir? Toprak Muhafaza ve 
Sulama işlerinin ele alacağı mevzu, saniye
de'debisi 500 litrayi aşmıyan sulama işleridir. 
Müstakil kaynak ele alınacak, yani saniyede'-
debisi 500 litreyi aşmıyan bir kaynak. Devlet 
Su İşlerine karşı çalışması da yok. Diğer ta
raftan yine tasrih ediyor, diyor ki, eğer bu
nun dışında yani saııiyedeki'debisi 500 litreyi 
aşan bir kaynak mevcutsa bu D. S. 1. yi alâka
landıran bir amenajman mevzuu olabileceği için 
ileride yapılacak bir barajla ve diğer tesisler
le ilgili olması hasebiyle velev ki küçük sulama 
sahasında da istifade etmek için yapılacak 'te
sisler. için evvel beevvel Devlet Su işlerinin muva
fakatini istihsâl etmek şarttır. Bu takdirde 
Toprak Muhafaza ve Sulama idaresi projeleri
ni Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne gönde
recek, onlar muvafıktır, bizim yapacağımız 
tesislere zarar iras etmesi melhuz değildir, de
dikten sonra bu işe girişebileceklerdir. 

Muhterem arkadaşımın tereddütlerini diğer 
bir noktada da izale etmek lâzımdır, ifade bu
yurdular, bu işler Ziraat Mühendislerinin işi
dir, dediler. Devlet Su işlerinin esas hizmeti 
elinde bulunan barajların yapılması, yani mev
cut suyun ithar edilmesidir. Bir barajın arka
sında bir suni gölde suyun toplanması lâzımdır. 
Eğer ondan sonra sulama ihtiyacına hasredilen 
bu suyun sulama tesisleri ve büyük sulama iş
leri esasen Devlet Su işleri uhdesindedir. Bun
lar kanal şebekesi yaparlar ve suyu çiftçinin 
ayağına kadar götürürler. Fakat burada bahis 
mevzuu olan küçük sulardır. Bu küçük sular
dan çiftçinin istifade edebilmesi için birçok ara
ziden yüzlerce, binlerce araziden hafriyat ya
pılmadı, bu arazileri tevhidediei: bâzı hüküm
lere varılması zarureti vardır. Netice itibariy
le Toprak Muhafaza ve Sulama işleri Umum Mü
dürlüğü ..aynı zamanda, bizim, bu sulama işlet
meciliği vazifesi de kendisine verilmiş bulun
maktadır. Bu sahada sulama işletmeciliğini bu 
kurulacak Umum Müdürlük ifa edecektir. Bu 
hususta da bir döner sermayeye mâlik buluna-
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çaktır. Şimdiki vaziyette bendeniz encümen
deki müzakerelerin ışığı altında iki idare ara
sında bir vazife tedahülü mevcut bulunmadığı
nı, bilâkis muhtemel tedahülü önliyecek kayıt
ların kanunda yer aldığını ifade etmek iste
rim. Bu husus maddelerin müzakeresinde daha 
iyi tenevvür ve tebellür edecektir. Son söz ola
rak kanunun memleketimize getireceği faide 
üzerinde arkadaşlarımızdan hiçbirinin en ufak 
bir tereddüdü mevcudolmadığmı ve hepsinin, 
şu veya bu taraftan, bu kanunun memlekete 
çok büyük ve iyi bir hizmet olarak karşılan
dığını görmekle minnet ve memnuniyetimi ifaıle 
etmek isterim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, Ziraat Vekâletinin Türki
ye Hükümet makanizması içinde gerek fonksi
yonu, gerek hizmetlerinin vüsati ve şimdiye 
kadar kendi sahasında gösterdiği muvaffaki
yetler bakımından çok büyük, çok kıymetli bir 
mevki işgal etmekte bulunduğu zannederim ki, 
izaihdan müstağnidir. Nüfusunun % 80 den faz
lası oiîto'ı ve köylü sınıfının teşkil ettiği bir 
memlekette Ziraat Vekâleti çok mühim bir 
hususiyet arz eder arkadaşlar. Bunu hepiniz 
biliyorsunuz. Bu vekâletin vazifesi yalnız ekil- I 
miş yerleri ele alıp üstün körü bir yardımdan,' 
basit bir rehberlikten ibaret değil. Tarlası var, I 
ormanı var, merası var, ziraat hayvanları var, 
ahır hayvanları var, kümes hayvanları var.. 
Sonra bunlarla alâkalı bütün mevzular var ar
kadaşlar. 

Şimdi, bunun ehemmiyetini anlamak için 
uzımuzadıya. bastımakat etmeye lüzum yok. I 
Gelirken, giderken, geçtiğimiz; yürüdüğümüz 
yerlerde ekilmiş arazi ile beraber yeni tesis 
edilen meyvalıklar görüyoruz. Düz ovalarda 
bir ufuktan bir ufka kadar. Toprakların kıvrıl 
kıvrıl uzandığını görüyoruz, ekskavatörler, bu 
toprakların başında. Banların üzerinde uçan 
kelebekler tırtıllar, bir şeyler ilâve etmektedir 
ve önümüze yeni yeni mevzular çıkarmaktadır. 
Ziraat artıkça bunun derdi de artıyor. Akla 
gelmiyen haşereler, Hazineye büyük döviz te
min eden mahsule musallat oluyor. Çiftçi telâş 
içinde; Hükümet telâş içinde. Fakat bunların 
derhal tedbirleri alınıyor ve çaresi bulunuyor. 
hububata bâzı haşereler ânz oluyor. Bizim An- | 
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talya'da hububat ambarı demeye seza bâzı ova
larımız vardır, Korkuteli, Elmalı ovalan gi'bi. 
Bir bakıyorlar ki bir sabah tarla sapsarı olmuş. 
Buğday piresi denen melun bir haşere yumur
tasını yaprağa bırakıyor, bir gecede tarla mah
voluyor. El tulumbasiyle, el çalışmasiyle başa-
rılacak gibi değil. Derhal teşebbüse geçiliyor, 
Ziraat" Vekâleti haber alıyor ve tedbirini alı
yor. Ne yapacağız, mahvoluyoruz diyen ak sa
kallı köylüye diyorum, ki merak etme babacı
ğım birkaç güne kadar buraya tayyareler gele
cek, ekinleriniz üzerinde dolaşacak ve ilâç püs
kürtecek, bu ilâçla birkaç gün içinde hiçbir 
şeyiniz kalmıyacak. Adam garip garip ve biraz 
da kızgın olarak yüzüme bakıyor, doktor bey 
diyor ben sana dert yanıyorum sen benimle eğ
leniyor musun?.. Hakkı var adamcağızın, o za
mana kadar böyle bir şey görmemiş ki. Çok 
geçmedi arkadaşlar, tayyareler geldi; hakika
ten birkaç gün içinde bütün bölgenin hububa
tını tehlikeye sokan haşereyi imha etti. Pamuk 
da bu vaziyette arkadaşlar. Vatandaş bu
na o kadar minnettar ve o kadar alış
mış vaziyette ki, Hükümetin bu tedbiri
ni yavaş yavaş benimsiyor. Fakat burada 
en mühim mevzu sulama işidir, arkadaşlar. 
Yerüstü ve yeraltı suları... Bir kere şimdiye 
kadar yeraltı sularından istifade etmemişiz. 
Bugün bunlardan istifade etme yolundayız. 
Yerüstü sularından âzami istifade etme yolun
dayız. Bugün, bir çölden farkı olmıyan, Orta -
Anadolu stepleri yer yer kurduğumuz baraj
larla bambaşka bir hüviyet kazanmıştır. Bu ba
rajlarla oranın yalnız iklimi değil, talihini de 
değiştirmiş durumdayız. Barajlar yaptık arka
daşlar. Sular toplandı. Toplanmış olan suyun 
hepsini kullanacak, sulanacak arazinin hepsi
ni sulayabilecek durumda değiliz. Gelmiş, su 
toplanmış, orada kalmış. Tersier kanaldan su
yun son başağın köküne, son elma, son porta
kal ağacının dibine kadar götürecek teşkilâtı 
henüz yapamamışız. Barajların yapılmasiyle 
beraber Hükümet bu tesisleri ele almış. Kim de
miş programsız, ölçüsüz çalışırız diye? O kadar 
uçucuna, o kadar hayırlı, o kadar ölçülü ça
lışmalarımız var k i ; işte barajların resmî kü-
şadmı yaparken, barajlarda toplanan suları, 
arz ettiğim gibi, tarlaya, ağacın köküne ka
dar götürebilecek imkânları temin edecek bir 
kanunu huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
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Yalnız, bu o kadar da değil arkadaşlar. Fa- I 

lan yerde su yok. Sulansm. Sulandığı olmuştur. 
Bazan aksi netice vermiştir. Toprak tahlili ya- | 
pılmadan yapılan ameliye bâzan aksi netice ver
miştir, ve bir iki sene zarfında o mıntakan^n 
kamilen çoraklaştığı görülmüştür. îşte nereler 
sulanacak, nasıl sulanacaktır, toprak ne şekilde 
kullanılmalıdır, toprağın evsafı nedir, bunlar 
tahlil edilecek, evsafı tâyin edilecek ve bütün 
asrın imkânların vatandaşın hizmetine getirecek 
olan bir kanundur bu kanun. 

Arkadaşlar, erozyon diye memleketin muaz
zam bir derdi var, bir tehlikesi var. Bir müta-
hassısm ifadesine göre her sene Kıbrıs kadar bir 
toprak denize akıp gitmektedir. Bunun ormanla 
alâkalı kısmı var, ziraatle alâkalı kısmı var. 
Ormanlık mmtakadaki erozyonu önlemek için 
yine Ziraat Vekâleti Orman İdaresi gereken gay
reti sarf ediyor. Ama ziraat sahasında yapılmış 
olan tecrübeler vardır, arkadaşlar. Tepelerde 
ve meyilli arazide Ziraat Vekâletinin yaptığı 
bâzı tatbikat neticesinde yeni boştaki araziyi sü
rükleyip götüren köprüleri, şosaları sürükliyen 
yağmurlar, bu tecrübenin yapıldığı yerlerde 
ufak bir tahribata sebebiyet vermekle değil, asıl 
yukarılara yağan yağmurların münbit toprak
ları massettiği görülmüştür. Toprakla alâkalı | 
her arkadaş takdir eder ki toprağın muhafazası, 
büyük bir servetin heder olmasının önlenmesi | 
demektir. 

Şimdi arkadaşlar, Ziraat Vekâleti bu kanun 
ile ıslah ile beraber küçük su işlerinin de tedviri
ni üzerine almaktadır. Almaktadır ama daha he
yeti umumiyesi konuşulurken bile bâzı arkadaş
larımız iyi bir iş yapıyorsunuz fakat bu daha 
piyade Nafıayı alâkadar eden bir mevzudur, onun 
için verin bakalım, bir de biz Nafıa Encümenine. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Hepsi için 
değil efendim, bir maddesi için, yanlış anlaşıldı. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Be
nim, çok sevgili, çok kıymetli mühendis arkadaş
larım, o kadar bir gayret içlidedirler ki hepsi 
değil bir maddesi diyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu teklif karşısında ben 
bir şey öğrenmek isterim; Ziraat Vekâletinin 
ucunda, kenarında, bilvasıta veya bilâvasıta 
iştigal ettiği nafıa hizmetleri ilk defa mı vâki 
olmaktadır? Arkadaklar, bilhassa köy yolları 
mevzuunda, il yolları mevzuunda Ziraat Veki

linin yakasına azmi yapışıp çekmiş, çekiştirmi
şiz? Ve bu vadide az mı hizmette bulunmuştur? 
Hiç su işiyle uğraşmamış mıdır Ziraat Vekâ
leti? Hiç küçük su tesisleri diye işler yapma
mış mıdır! Ve bunu yapanlar yine kıymetli 
mühendis arkadaşlarımızın arasından yetişmiş 
kıymetli elemanlar değiller midir? Şimdiye 
kadar yaptığı gibi bundan sonra da pekâlâ 
yapabilir arkadaşlar. Şimdiye kadar Ziraat Ve
kâleti 25 bin hektardan fazla arazi sulaanıştır. 
Yapmış bu işi. 513 tane ikmal edilmiş tesisi 
var elinde. Gün gibi işiyor. Güneş gibi parlı
yor. Muvaffak olmuş 513 tane eser. Ve bu
nun için şimdiye (kadar 24 milyon lira sarf et
miş. 1960 senesinde ele alacağı ve bu kanu
nun vereceği imkân, salâhiyet, gayret ve şevk 
ile ele aldığı 165 küçük sulama tesisi mevzuu 
var. Bunun hangisinden feragat ederiz? Bun
lar programa alınmış, bundan başka gördüğü 
lüzum üzerine 1 100 aded mevzu da elde etüd 
halinde, belki önümüzdeki sene 1961 de, 1962 
de veya 1963 te ele alınacak. Ama bunlar ikmal 
olunabilir mi? Olabilir, çünkü ikmal edilmişle
ri var, bunun için bir şey söyliyemeyiz. Ar
kadaşlar, Devlet Su işleri, bu memleketin yü
zünü güldürmüş hepimizin medarı iftiharı bir 
müessesedir. Ama işi başından aşkındır. Da
ha sulama durumunda 230 000 hektar arazi var. 
Şu büyük sulama işlerini bırakalım bunları ya
padursun. Bu işin başındaki insanlar Vekili 
ile, Su İşleri Umum Müdürü ile Allanın bu 
memlekete bahş ve ihsan ettiği iki kıymetli 
unsurdur. Onlarla iftihar 'ederiz. Onlar kendi 
işlerini yapadurarlarken ziraate taallûk eden 
sulardan ve saniyede 500 litreye tekabül eden 
hususlarda Ziraat Vekâletinin çalışmasında ve 
bu işi başarmasında hiçbir mahzur yoktur. 

Remzi Birand arkadaşım, acaba iki vekâlet 
arasında bir ihtilâfa yol açpr mı? dedi. Remzi 
Birand arkadaşım müsterih olsunlar, iki ve
kâletteki elemanlar da küçük hislere kapılım-
yaeaik kadar büyük ruhu, kalkınmamızın ru
hunu anlamış insanlardır. Behzat Bilgin arka
daşım okudu; bu kanun tedvin edilirken Dev
let Su İşlerinden sorulmuş, sizce bir mahzur 
var (mıdır? diye. İşte verdikleri eevap : «Top
rak Muhafaza ve Zirai Sulama Umum Müdür
lüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
nun lâyihasının yeni ve nihai şekle intikali için 
vazı ve tedvin edilen hükümlerde vekâletimizle 
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irtibat ve iş birliğini icabcttiren yapıcı ve ta
mamlayıcı bir ahenk içinde yer aldığı (mem
nunlukla müşahede ve tesbit edilmiştir.» Den
di 'ki bir Devlet bünyesi içinde Ziraat Vekâle
tinin büyük bir mevkii vardır. Nafıa Vekâle-
tiniraki ondan aşağı mıdır? İki kardeş vekâlet 
ne güzel bir zihniyet anlayışı içinde birbirine 
el uzatmışlardır. Arkadaşlar, müsaade buyu
rursanız belki bu kanunun maddelerinin müza
keresinde alâkalı vekil arkadaşların bâzı nok
ta! nazarları olabilir, ileriye sürecekleri ihti-
razi kayıtları olabilir. Bir noktai nazarları var
sa dermeyan buyursunlar. Elbette bizi tenvir 
buyuracaklardır, elbette istifade edeceğiz. Ama 
müsaade buyursunlar da bu kanun bir saniye 
için dahi sekteye uğramadan, huzuru âlinize 
gelmişken, yürümiye devam etsin. 

Takdir Yüksek Heyetindir efendim. 
REİS — Vamık Tayşi. 
VAMIK TAYŞÎ (İzmir) — Muhterem arka

daşlar; mevzu Ziraat Vekâletinin en mühim 
mevzularından biri. Bundan sonra ziraatimizin 
inkişafa yalnız barajlarla yapılan sulamalara de
ğil, bir damla suya dahi ihtiyaç gösterecektir. 

Demin arkadaşlarımdan biri buğday istihsa
limize temas ettiler. Buğday istihsalimiz gün
den güne artmaktadır. Yalnız buğday değil, bak
liyat, meyva ve hayvani istihsalâtımızda ve sair 
sahalarda da mühim artışlar mevcuttur. Ama 
onun yanında nüfusumuz da mütemadiyen art
maktadır. Asgari şekilde yapılan hesaplara na
zaran yalnız artan nüfusun ihtiyacını karşıla
mak için senevi 140 bin ton daha fazla buğdaya 
lüzum vardır. Yani bu artmakta olan nüfusun 

jhtiyacmı karşılıyabilmek için 140 bin ton istih
sal yapmak, bunun için 140 bin hektar, bir mil
yon dört yüz bin dönüm araziyi yeniden her se
ne buğday sahasına katmak lâzımdır. Ekim sa
hası mütemadiyen genişliyemez. Nihayet mem
leketin hudutları mahdut ve muayyendir. Bun
dan dolayı her çeşit istihsalimiz için entansif bir 
ziraat sistemi tatbiki, bilhassa sulu ziraatimizi 
fazlalaştırmak zorundayız. Bunun için su ve 
gübre en mühim zirai dâvalarımız haline gelmiş
tir. Ziraat Vekâletinin, bu kanunu hazırlayıp 
huzurunuza getirmiş olmasından dolayı en mü
him vazifelerinden birisini ifa etmiş olduğuna 
bendeniz kaaniim. Arkadaşlarım çok güzel ifa
de ettiler, Ziraat Vekâleti son senelerde bu kü
çük sulama işleri üzerinde mütemadi bir çalış-

1.1960 O : 1 
ma içerisinde idi. Yalnız, teşkilât kanununu ye
ni getiriyor. 

1953 - 1959 yıllan arasında, Burhanettin Be
yin işaret ettiği gibi 25 000 hektar 250 bin dö
nüm arazi küçük su işleri tarafından sulanacak 
hale getirilmiştir. Bugün 165 tane daha küçük 
su tesisi projesi elinde bulunmaktadır. Bunların 
gelişmesi ve daha çok artması lâzımdır. Kanun 
bu münasebetle huzurunuza getirilmiştir. Bu 
kanun vesilesiyle bâzı arkadaşlarımız birtakım 
rakamlar söylediler. Buğday ziraatimize temas 
ettiler. Bu konuşmaları fazla politik buluyorum. 
Hakiki rakamları konuşturacak olursak, bunla
rın yalnız iktidarımızın lehine olduğu anlaşılır. 
Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Remzi Bi-
rand arkadaşımız bir noktaya temas ettiler. İkin
ci maddedeki (A) ve (E) fıkrasını lüzumsuz bul
dular. Bir de yandere meselesi üzerinde durdu
lar. 16 ncı madde ile yandere mevzuu Devlet 
Su İşlerine verilmiştir. Bu husus her halde ken
dilerinin nazarlarından kaçmış olacaktır. Bu 
mevzu uzun müddet Bütçe Encümeninde de ko
nuşuldu. Bilhassa bendenizin meslekim icabı sene
lerce bu su dâvasını yakînen takibediyordum. 
iktidarımıza kadar bu mevzu ihmal edilmiş 
vaziyette idi. Memleketimizde bir tek büyük su
lama tesisi mevcuttu. Bu da Çumra'dır. Bağ
dat hattı yapılırken istihsali artırarak bu hat-
da bir yük temini maksadiyle Almanlar tara
fından yapılmıştır. Fakat bu tesis de o kadar 
ihmale uğramıştır ki, bunun neticesinde, ben
deniz gayet iyi hatırlarım, Beyşehir gölü bir 
zamanlar hemen hemen kuruyacak hale gelmiş
ti, Bu kadar ihmal edilmiştir. Bu ihmal ve te
seyyüp neticesinde Çumra havzasında on bin 
dönümden fazla güzel topraklar çoraklaşmıştır. 
Ancak biz su işlerimizin tanzimini ve yeni su 
kaynaklarının bulunmasını iktidarımız zama 
nmda müşahede ettik. Deaûn de arz ettiğim 
gibi, suyun tonlarcasma değil damlasına ihti
yacımız vardır. Bu su damlasını tarlaya götü
ren, nebatata götüren, kimij. tarafından götü-
rülürse götürülsün, mukaddes bir hizmet, vata
ni bir hizmet ifa etmiş telâkki edilecektir. Ve
kâletler arasında bir tedahül olur endişesi yü
zünden, bu işlerin geri kalması mevzuubahsola-
maz. İnşaallah bu kanunun müzakeresi bugün 
biter. Bu teşkilâtın kurulması memleketimiz 
için daima faydalı olacaktır. Bunun geciiıme-
mesini bilhassa tavsiye ederim. 
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Sonra arkadaşlar, endişe etmesinler. îki ve 

kal et arasında güzel bir anlaşma vardır. Bu an
laşma içerisinde senelerce çalışılmıştır. Bundan 
sonra niçin böyle bir indise riıevzuubahsoîsan? 
Şimdiye kadar çalışan arkadaşlarımız bundan 
sonra da çalışırlar. 

Nafıa Vekâleti Su İşleri Umum Müdürlüğü 
ile Ziraat Vekâleti küçük sulama işleri, koordi
nasyon mevzuunda zaman zaman bir araya ge
lirler ve karşılıklı olarak yapacaklan işleri tes-
bit ederler, bir tedahül mevzuubahsolamaz; 
lüzumsuz masraflar vukua gelmez. Bu husus
lar için protokollar mevcuttur. Küçük su işleri 
ile Ziraat Vekâleti de mükemmelen meşgul ola
bilir. 

Bir arkadaşımız ikinci maddenin (A) ve 
(E) fıkralarında her hangi bir tedahül olacağı
nı ifade ettiler. Bendeniz oir tedahüle iı^kân 
görmemekteyim, kanunun bu vesile ile tekrar 
Bütçe Encümenine iadesi işlerin gecikmesine 
sebebolacaktır. Bu işte çalışan arkadaşlarımız 
şimdiye kadar nasıl beraber çalışmışlarsa, bun
dan sonra da daha sıkı'bir mesai birliği yapa
caklardır, onun için bu büyük kanunu çıkara
lım ve bu mesai birliğini temin etmiş olalım. 
(Alkışlar) 

REİS — Bir takrir vardır; okutuyorum. 

Riyasete 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki gö

rüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini ar/ ve 
teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
l i f an Haznedar 

REİS — Takrir aleyhinde, söz; Asım 
Eren'in. 

ASÎM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; takrirden evvel söz istemiştim. Me
sele, heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere-

1960 G : 1 
lerı devam ettirecek kadar mühimdir. Bende
nizin arz edeceğim bâzı, noktaları dinledikten 
sonra hak vereceksiniz. Bu itibarla müsaade 
ederseniz maruzatta bulunabilmek için teklifin 
aleyhinde oy veriniz efendim. 

REİS — Takrir okundu, aleyhte konuşuldu. 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin ki
fayetini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Su
lama-işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 

vazifeleri hakkında Kanun 

Bölüm : I. 

Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 1. — Ziraat Vekâletine toprakların 
ve su kaynaklarının ziraate en uygun bir şekilde 
muhafazası ve kullanılması için gerekli i^Yri 
yapmak vazifesi verilmiş ve bu maksatla Ziraat 
Vekâleti bünyesinde «Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü» kurulmuştur. 
Bu kanunda «Toprak Muhafaza ve Zirai Sula
ma İşleri Umum Müdürlüğü» «Töpraksu» rem
zi ile ifade edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?,, 
Yok, Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu anda . nisabın kaybolmasına binaen, 22 , 
Ocak 1960 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, «Bü
yük Doğu» mecmuası sahibine para yardımı ya
pıldığının doğru olup olmadığına dair sualine 
Devlet Vekili İzzet Akçal'ın tahrirî cevabı 
(7/672) 

14 Mayıs 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla rica ederim. 

Tokad MVDUSU 
Şahap Kitapçı 

İstanbul'da münteşir «Büyük Doğu» mecmu
ası sahibi Necip Fazıl Kısakürek'e ve bu mecmu
aya bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
hususi veya mülhak bütçeli hükmi şahsiyeti haiz 
Umum Müdürlükler veya işletmeler tarafından 
para yardımı yapıldığı doğru mudur? Yapılmış 
ise, ne sebeple hangi müesseseler tarafmadn ne 
miktar yardım yapılmıştır?. 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Sayı : 1941 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
30 . XI . 1959 tarih ve 7/672 sayılı yazıları 

karşılığıdır : 
Tokad Mebusu Şahap Kitapçı tarafından ve

rilen ve; 
«İstanbul'da münteşir «Büyük Doğu» mec

muası sahibi Necip Fazıl Kısakürek'e ve bu mec
muaya bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleir ile 
hususi veya mülhak bütçeli hükmi şahsiyeti haiz 
umum müdürlükler veya işletmeler tarafından 
para yardımı yapıldığı doğru mudur? Yapılmış 
ise, ne sebeple hangi müesseseler tarafından ne 
miktar yardım yapılmıştır?» Suallerini muhtevi 
bulunan ve tahrirî olarak cevaplandırılması iste
nen sual takririnin cevabı aşağıdadır: 

Alâkalı vekâletlerden alman bilgiye göre; 
Sualde mevzuubahsedilen bankalar,' İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ile hususi veya mülhak büt
çeli hükmi şahsiyeti haiz Umum müdürlükler ve

ya İşletmeler tarafından Büyük Doğu mecmuası 
sahibi Necip Fazıl Kısakürek'e ve bu mecmuaya 
para yardımı namı altında bir yardım yapılma
dığı neticesine varılmıştır. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın ilgili mebusa tebliğini arz eder, saygıla
rımı sunarım.. 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

2. — Ur fa Mebusu M. Yaşar Alha&'ıri, Urfa'-
nm Hilvan ve Bozova kazalarına ne vakit kay
makam tâyin edileceğine dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedk'in tahrirî cevabı (7/801) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı saygı ile rica ederim. 

4 . 1 . 1960 
Urfa Milletvekili 
M. Yaşar Alhas 

Urfa'n n Hilvan kazası iki seneye yakın bir 
zamandan beri yine Urfa'nın Bozova kazası ise 
aylardan beri kaymakamsız bulunmaktadır. Bu 
kazalara kaymakam tâyin olunmamasının sebebi 
nedir? Ve kaymakam tâyini ne vakit mümkün 
olabilecektir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 18 . I . 1960 

öz. İş. G. M. 
Muamelât 
1. Ş. M. 

Sayı: 511/674/1223 / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
13 . . I . 1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/801/4149 - 18075 sayılı yazıya karşılıktır. 
Ur fa 'nn Hilvan ve Bozova kazalarına kay

makam tâyin edilmesine dair bu vilâyet mebusu 
M. Yaşar Alhas, tarafından verilen tahrirî sual 
takriri incelendi. 

Mezkûr vilâyete bağlı Hilvan kazası 3.II.1958 
ve Bozova kazası 2 , VII .1959 tarihinden ben 

— 269 



1 : 26 20.1 
açıktır. İlk imkânda bu kazalara kaymakam tâ
yini yapılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arikan'm, 
Diyarbakır'ın Hani kazasına kaymakam tâyini
nin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/789) 

22 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Diyarbakır'ın Hani kaymakamlığı ne zaman

dan beri nahiye müdürüne idare ettirilmektedir? 
Bu ilçeye bir kaymakam tâyini düşünülmek

te midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

öz. İş. G. M. 
1. Ş. M. Muamelât 

Sayı : 511/675 - 1224 
16 .1.1960 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 . I . 1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 789/4111 - 17794 sayılı yazıya karşılıktır : 
Diyarbakır vilâyetinin Hani kazasına kay

makam tâyini hakkındaki Mardin Mebusu Meh
met Ali Arıkan tarafından verilen tahrirî sual 
takriri üzerine yapılan incelemede; 

Hani kazası 1 . IV . 1958 tarihinden beri 
açıktır. İmkân zuhurunda mezkûr kazaya kay
makam tâyini yapılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arikan'm, 
Mardin vilâyetinde münhal bulunan kayma
kamlıklara dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/790) 

1960 O : 1 
22 . XII . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica aderim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 

Mardin'de hangi kaymakamlıklar ne zaman
dan beri vekâleten idare edilmektedir? Münhal 
ilçelere kaymakam tayini düşünülmekte midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 16.1.1960 

Öz, İş. G. M. 
1. Ş. M. Muamelât 

Sayı : 511/676 - 1225 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
11.1.1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 790/4112 - 17795 sayılı yazıya karşılıktır: 
Mardin vilâyetinde münhal bulunan kayma

kamlıklara dair bu vilâyet Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan tarafından verilen tahriri sual 
takriri tetkik edildi; 

- Mezkûr vilâyete bağlı Gercüş kazası 
8 . VII . 1959 ve Kızıltepe kazası 16 . XII . 1959 
tarihinden beri münhaldir. ilk imkânda bu 
kazalara kaymakam tayini yapılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m, Siird vilâyetinde münhal bulunan kayma
kamlıklara dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/791) 

22 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet* 
1 erini saygılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Siird vilâyeti bölgesinde hangi kaymakamlık

lar, ne zamandan beri vekâleten idere edilmekte
dir? Münhal ilçelere kaymakam tayini düşünül
mekte midir? 



1:26 20.1 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 16.1.1960 
öz. İş. G. M. 

1. Ş. M. Muamelât 
Sayı : 511-677/1226 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

11 . I . 1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7-791/4113-17796 sayılı yazıya karşılıktır. 

Siird vilâyetinde münhal bulunan kayma
kamlıklara dair Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan tarafından verilen tahrirî sual takriri 
üzerine yapılan tetkikatta; 

Siird vilâyetine bağlı Şirnak 16 . X . 1959, 
Kozluk 16 . XII r 1959, Beşiri 16 . XII . 1959 
ve Şirvan kazaları 16 . XII . 1959 tarihinden 
beri münhaldir. Bu kaza kaymakamlıklarına 
ilk imkânda tâyin yapılacaktır, 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Fethiye, 
Oltu, Hınıs, Erciş, Doğubayazıt ve Malazgirt 
kazalarının da vilâyet haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının temin 
edilmesini Dahilî Nizamname ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun verdiği yetkiye binaen rica 
ederim. 

Saygılarımla 
Van Milletvekili 

Sait Erdinç 

İl olacak ilçelere dair vekâletinizin açıkla
masından, bunların adedi ilkin 12 idi sonra 3 
(bilâhara 2 ilçenin daha ilâve edildiğini öğren
miş 'bulunuyoruz. 

Bu hale göre yapılan vaitler il olmak için 
gereken şartları haiz olma ve halkın istekleri 
bakımından Fetûıiye, Oltu, Hınıs, Erciş, Doğu-
bayazıt ve Malazgirt'in de il olması için Mec-

.1960 0 : 1 
lise sunulacak kanuna dâhil edilmesi düşünül
mekte midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. İd. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64-3/434 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . XII . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7/688/3876-17053 sayılı 
emirleri karşılığıdır : 

Fethiye, Oltu, Hınıs, Erciş, Doğubayazıt 
ve Malazgirt kazalarının da vilâyet haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Van Mebusu Sait Erdinç tarafından Yüksek 
Riyasetinize sunulup vekâletimize tevdi buyu-
rulan tahrirî sual takririne cevabımı arz edi
yorum. 

Yeniden teşkili tasavvur olunan vilâyetler 
meyanmda Fethiye, Oltu, Hınıs, Erciş, Doğu
bayazıt ve Malazgirt kazalarının vilâyet haline 
getirilmesi hususunda bir hazırlığımız bulunma
maktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20 . I . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

7. — Ankara Mebusu Ahmet Ü^tün'ün, Po
latlı kazasının da vilâyet haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/689) 

27 . XI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Üstün 

15 ilçenin vilâyet olacağı Dahiliye Vekilinin 
resmî beyanı olarak radyoda ilân edilmiştir. Her 
türlü hususiyetiyle ehemmiyet arz eden Ankara'
ya bağlı Polatlı ilçesinin de vilâyet olması düşü
nülmekte midir? 
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T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. id. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64-3/435 

t : 26 20.İ.196Û C : 1 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
Vi. id. G. M. 

2. Ş. M. 
Sayı : 22102/64-3/436 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . XII . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7/689/3877/17055 sayılı emir
leri karşılığıdır : 

Polatlı kazasının da vilâyet haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ankara 
Mebusu Ahmet Üstün tarafından Yüksek Riya
setinize sunulup Vekâletimize tevdi buyurulan 
•bahrin sual takririne cevabımı arz ediyorum. 

Yeniden teşkili tasavvur olunan vilâyetler 
meyanmda Polatlı kazasının vilâyet haline geti
rilmesi hususunda bir hazırlığımız bulunmamak
tadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20 . I . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

8. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu'nun, Bingöl'ün Kiği kazasına ağlı Holhol, 
Çerme ve Hösnek nahiyelerinin ne zaman tam teş
kilâtlı hale getirileceklerine dair sualine Dahi
liye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/595) 

6 . VI I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri ökcuoğlu 

Soru : 
Bingöl'ün Kiği ilcesine bağlı Holhol, Çer

me ve Hösnek nahiyelerinin nüfusları çok ol
makla beraber, kış mevsiminde birkaç ay ilce 
merkezine gidip gelmeleri mümkün olmadığı 
cihetle, halkın ilce merkeziyle olan resmî ve 
hususi işleri sekteye uğramaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı, her üç nahiyenin 
(kadroları verilmek suretiyle tam teşkilâtlı na-' 
hiye haline getirilmeleri zaruridir. 

Adı geçen nahiyelerin ne azaman kadrola-
riyle tam teşkilâtlı bir hale getirileceğinin ya
zılı olarak bildirilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
18 . X I . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7/595-3541/15228 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Kiği kazasına bağlı Holhol, Çerme ve Hös
nek nahiyelerinin ne zaımaa tam teşkilâtlı hale 
getirileceğine dair Bingöl Mebusu Mustafa 
Nuri Okçuoğlu tarafından Yüksek Riyasetini
ze sunulup, vekâletimize tevdi buyurulan tah
rirî sual takririne cevabımı arz ediyorum. 

1. Kiği kazasına bağlı Holhol (Cönek), 
Çerme nahiyelerinin tam teşkilâtlı hale geti
rilmesi Bingöl Valiliğinin 16 . V I I I . 1958 tarih 
ve 521/1-7 sayılı yazısı ile talebedilmiş ve di
ğer istekler ımeyanma alınmış bulunmaktadır. 

2. Hösnek nahiyesinin tam teşkilâtlı hale 
getirilmesine dair vekâletimize intikal ettiril
miş bir muamele bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20.1.1960. 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

P. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Midyat'ta baba, oğul ve kardeşin Maarif Me
muru, Tahrirat Kâtibi ve Ziraat Memuru olarak 
kaza İdare Heyetinde içtima ettiklerinin doğru 
olup olmadığı hakkındaki sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/628) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larını saygılarımla rica ederim. 

10 . V I I I . 1959 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Midyat'ta baba, oğul ve kardeş olarak Ma

arif Memura, Tahrirat Kâtibi ve Ziraat Memu
runun kaza idare Heyetinde içtima ettikleri 
doğru mudur? Doğru ise, kanuni engel teşkil 
eden bu halin önlenmesi hususunda, vekâletçe 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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1 : 2 6 20, 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
Vi. îd. G. M. 

2. Ş. M. 
Sayı: 22102/64-3/437 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25:11.1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7-628/3546/15276 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Midyat'ta ıbaba, oğul vs kardeşin Maarif Me
muru, Tahrirat Kâtibi ve Ziraat Memuru ola
rak kaza idare ITeyetinde içtima ettiklerinin 
doğru olup olmadıkına dair Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan tarafından Yüksek Kiya
setinize sunulup vekâletimize tevdi buyurulan 
tahrirî sual takririne cevabımı arz ediyorum. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununda kaza ida
re heyetinin kimlerden teşekkül edeceği ve 
788 sayılı Memurin Kanununda ise; aynı heye
te içtima etenesi caiz olmıyan memurlar göste
rilmiş olduğundan, Midyat'ta Maarif Memuru 
bulunan İbrahim Oğuz'un Şube Başkanı sıfatı 
ile kaza İdare Heyetine iştirak edebileceği, köy 
Teknik Ziraat öğretmeni olan oğlu Orhan 
Oğuz'un ise, Ziraat Vekâletinin tamimi gereğin
ce kaza İdare Şube Başkanlığını haiz olmadı
ğından Ziraat Memuru olarak kaza İdare Heye
tine giremiyeceği; 24 . X . 1958 tarihinde tahri
rat kâtipliği refikliğine tâyin edilen' ve hiçbir 
zaman Tahrirat Kâtipliği vazifesi verilmemiş 
bulunan diğer oğlu Gündüz Oğuz'un ise keza 
Tahrirat Kâtibi olarak kaza İdare Heyetine iş
tirak edemiyeceği Mardin Valiliğinin işarından 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20.1.1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

10. — Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'ün, 
Darende kazasına bağlı Kuluncak nahiyesinin 
kaza ve Ayvalı köyünün nahiye haline getiril
meleri hususunda ne düşünüldüğüne dair Mitili
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahriri ce
vabı (7/644) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 

.1960 O : 1 
i buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

14 Kasım 1959 
Malatya Mebusu 
Kâmil Sürenkdk 

| , Malastya vilâyeti Genel Meclisi Darende 
j ilçesinin Kuluncak bucağının ilce olması ve 

Ayvalı köyünün bucak olnusı için karar ver
miştir. 

O bucak ve köye Dahiliye Vekilinin gittiğin
de ve oradan gelen heyete Kuluneağın ilce ol
ması ve Ayvalının bucak olması için söz de Ge
rilmişti. Kuluncak bucağının hangi senede iice 
olacağını ve Ayvalı köyünün hangi senede bu
cak haline getirileceği husıuunda vekâ le t ine 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. İd. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı: 22102/64-3/431 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 . XI . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 644/3768 > W12B -sayılı 
emirleri karşıhğdır : 

Darende kazasına bağlı Kuhmeaknahiyesîatn 
kaza ve Ayvalı köyüaün nahiye haline gefcttü-
meleri hususunda ne düşünüldüğüne dair Ma
latya Mebusu Kâmil Sürenkök tarafından Yük
sek Riyasetinize sunulup Vekâletimize tevfli 
buyrulan tahrirî sual takrirme'cevabıntt arz edi
yorum. 

Darende kazasına bağlı Kuluncak nahiyesin
de kaza ve aynı kazanın Ayvalı köyünde de na
hiye teşkiline dair vilâyet yetkili kurul kararla-
riyle bu hususta tekemmül ettirilen dosyalar vali
likçe Vekâletimize intikal ettirilmiş ve diğer is
tekler meyanna alınmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20 . I . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

11. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, An
kara kazalarından hangilerinin vilâyet haline 
getirileceğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in, tahrirî cevabı (7/629.) 
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İ : 26 20. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekilinden ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulma-
sını aaygı ile rica ederim. 

27 .VIII . 1959 
Ankara Milletvekili 

Ahmet Üstün 

Hazırlıkları ikmal edildiği söylenen vilâyet 
namzedi ilçeler arasında Ankara vilâyetini a 
hangi ilçeleri vardır? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. İd. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı: 22102/64-3/432 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
25:. XI . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 629/3569 - 15472 sayılı 
emirleri karşılığıdır : 

Ankara kazalarından hangilerinin vilâyet ha
line getirileceğine dair Ankara Mebusu Ahmet 
Üstün tarafından Yüksek Riyasetinize sunulup 
Vekâletimize tevdi buyrulan tahrirî sual takri
rine cevabımı arz ediyorum. 

Yeniden teşkili tasavvur olunan vilâyetler 
meyanmda Ankara'nın Beypazarı ile Kırıkkale 
kazalarının vilâyet haline getirilmesi mütalâa 
olunmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20 . I . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

.1960 C : 1 
12. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-

lu'nun, Kiği kazasının vilâyet haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Oedik'in tahrirî cevabı 
(7/746) 

12 . X I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mustafa Nuri Okeuoğhı 

Vilâyet haline getirileceği kararlaştırılan ka
zalar arasında Kiği kazası da mevcut mudur? 
Mevcut değilse bu kazanın vilâyet haline getiril-
anasi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. İd. G. Md. 
2. §. Md. 

Sayı: 22102/64-3, 433 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
18 . XII . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7/746-4031/17513 sayılı 
emirleri karşılığıdır : 

Kiği kazasının vilâyet haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafından Yüksek Riya
setinize sunulup, Vekâletimize tevdi buyurulan 
tahrirî sual takririne cevabımı arz ediyorum : 

Kiği kazasının vilâyet haline getirilmesi hu
susunda halen bir hazırlığımız bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
20 .1 . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 
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1 : 26 20.1.1960 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

C : 1 
Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
610 
320 
297 

22 
1 

267 
23 

ADANA 
Kasım Güiek 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Guui Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Übeyde Elli 
Ilalil Sezai Erkut 
Selim Soley 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 

[Kabul 
ARTVİN 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Çelıın 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Ualil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 

edenler] 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güç bilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman. 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ulman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 

Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIÛ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Ilürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Münip özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
NTustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
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Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Dai 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salânattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
linindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Demiş. 
Tahsin inanç 
Doğan Kfiymen 
Mazhar Soner 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Nihai Sargına İp 

HAKKÂRİ 
übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
inayet Mıırsaloğhı 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Viyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtif a oğlu 
Hatııdi Gngun 
Tevfik Tiirlı 

İSTANBUL 
Mazini Ataç 
Aralan Vihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 

1 : 26 20.1 
Aleksandrus Hacopulus 
Ali Harputlu 
llâdi llüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizaıuettiıı Kırşan 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarvçr 
Necla Tekinel 
\Tazlı Tlabar 
Kahrettin Flaş 

IZMÎR 
Sebatı Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Ak taş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
11üsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürr-hnıan Falın 
Ağa oğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 

.1960 O : 1 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saiuı Kaymak 
llulki Amil Keyınen 
Himmet ölçmen 
Halil Oz,>oıuk 
Mustafa Uuııyun 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
liikmet Buyur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Ku'rbanoğlu 
Cevdet özgırgin 
ihsan Yatkın 

MARAŞ 
Halil Gurun 
Abdullah Yayeıoğlü 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Jverıııuoğlıı 
Hasan lies.it Tan kut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Aizîiuûlu 

NEVŞEHİR 
Necmeddıu Önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NlGDE 
Medeni Be ek 
Ril'at Gürsoy 
Ali Gürün 
Şefik Helik Soy er 

ORDU 
föşref Ayhan 
Zeki Kunırıılu 

RİZE 
izzet Ak çal 
Osman Kavrak >ğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmı Din çer 
Ilamza Osman E ikan 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkuıan 
Salim Çonuğiu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asal' Saraçoğlu 
Fikri Şen 
İlamdı Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet LhiMM 

SINOB 
Haindi Özkan 
Mahmut Pıtlar 

SİVAS 
Halim Aleşalp 
Turhan Feyzıoğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Şiiıasi M oran 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Zeki Kiralaman 
Hasan Gürkan 
ismail ö''.doyııran 

TOKAD 
Faruk Ayaııoğlıı 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
O. Nuri Berin ioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
l'ertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçı oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıeı 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 
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YOZGAD 
Mahmut Alanımı 
Atıf Bendcrlioğlu 
Sefer Eronat 

t : 26 20.1.1960 Ç : 1 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Nurnan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 

Suat Başol 
1'a.hir Oktem 
Hulusi Timur 

ADANA 
Koma I Sn tır 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Hasan Tez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

HATAY 
izzettin Çilli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Pazıl Yalcın 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Kâmil Süren kok 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

[Reddedenler] 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

NİĞDE 
Asım Eren 
İsmail Güven 

ORDU 
Ferda Güley 
Muammer Tekin 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Cemil özcan 
Ahmet Yılmaz 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Bülent Ecevit 

[Reye iştirak etnnyenler] 
ADANA 

N'cvzat Arman. 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
İlanıza Eroğlıı 
Mehmet Oeçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Kara Ömerli» »yi ıı 
Meîih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Haindi öner 
Kemal Sanihrahinmjrb 
Turırut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Necati Topçu oğlu 
Orhan Uygun 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Isrnet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
fîıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali^Ceritoğbı 
Nuri Ciıitoğlu 
Recep Denjçin 
Avni Doğan 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
tbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

NMhat tyriboz 
IM raye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BÎTLIS 
Nusrettin Barut 
Rıfat Bingröl 
Selâhattin tnan 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kaya alp 
Alim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkvtynmeıı 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Fevzi ilacı recepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşi 
nâmid Zülfü Tigrel 
rialil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlıı 
Hüsoyin Şahin 
Naci Yıldı nm 
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ERZURUM 
Melik Fırat 
Sait Kantafel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GÜMUŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Enver Kaya (t.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

IZMIR 
Danyal Akbel 
Perihan Arıburun 

İ i 26 20.1 
Enver Dündar Başar 
d.) 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (î.) 

Sadık Giz 
Necdet İncekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Fevzi Uçan er 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Rasim tlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yel tekin 
Ali Yeni araş 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Gözlük 
Münif İslâm oğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develiogîu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kur mel 
Durdu Tnran 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Can atan 
Hayri Çopuroglu 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nuzhet Un at 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 

,1980 Ö : 1 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sürnri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Selim Akis 
Nfibil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
nasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Ârıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Selim Tel Mağa oğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
îoeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayrı Urgüblü 

NİĞDE 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 
tlüsrev Yürür 

RİZE 
nüseyin Agun 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Xadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

StlRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
FTasan Değer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalcın Kocabay 
Süleyman özsever (I.) 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (î.) 
Ali Çakır 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
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Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
ismail Şener 
Osman Turan 

S 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Denizli 

n 
0 
1 
1 
I 

1 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
t. Etern Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

[Münhal m 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1. 
Kırklareli 1 

I : 26 20.1.1960 0 : 1 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

YOZGAD 
Talât Alpay 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tahyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



T, B. M. M. Matbaası 



Devre : XI 
İçtima: 3 S, S A Y I S I : 

Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, 3201 sayılı Emniyet 
teşkilât Kanununun 90 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/369) 

Yüksek Reisliğe 

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun Polis Bakım ve Yardım Sandığının teşkili hak
kındaki 90 ncı maddesinin tadiline dair olan kanun teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte tak
dim ediyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
30 . XI . 1959 

Kastamonu Mebusu 
8. Çağlar 

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı maddesinin tadiline dair kanun tasarısı 

ESBABI MUClBESÎ 

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı maddesi gereğince 1951 yılında kurulmuş 
dlan Polis Bakım ve Yardım [Sandığı o tarihten beri faaliyette olup her sene ortak sayısı ve 
ortak aidatlarından toplanmakta olup srmayesi muntazaman artmaktadır. 

Halen ortak sayısı 8 000 ni aşmış ve sermayesi beş milyon Türk lirasına yaklaşmış bulunmak
tadır. 

Mezkur madde mucibince hazırlanmış olup halen meriyette bulunan Sandık Nizamnamesinin 
2 nci maddesi; Sandığın gayesini şöylece tarif etmektedir; 

«Sandık Emniyet Umum Müdürlüğü meslek memurlarının hizmet esnasında ve emekliliklerin
de yiyecek, giyecek, mesken ve sair maddi ve mânevi her türlü ihtiyaçlarını imkân nispetin
de kargılar. Doğum, hastalık, kaza, ihtiyarlık, malûllük ve ölüm hallerinde yardımlaşmayı sağlar. 

Yukardaki fıkrada bahsedilen ihtiyaçların bu suretle karşılanacağı ve yardımlaşmanın nasıl 
yapılacağı, Umumi Heyetçe kabul edilecek hususi talimatnamelerle tesbit olunur.» 

Otlaklarına bu kadar geniş yardımlar yapması istenen ve her gün sosyal yardım hizmetlerini 
artırmak istidadında olan bu sandığa yeni imkânlar bahşetmek bir zaruret halini almış bulun
maktadır. 

Mart 1959 tarihinden itibaren maaşların yüzde yüz artması neticesi olarak sandık aidatları 
da «Nizamnamenin 4 ncü maddesi gereğince maaş ve ücret tutarlarının yüzde iki - yüzde beş ke
silmekte olan aidatlarla» yüzde yüz artarak ay da 150 000 liraya yaklaşmışt1. 

Bu artışa sandığın sair gelirleri de eklendiğinde sermayenin senevi artışı iki milyon Türk 
lirasını bulmaktadı. '._ 

Polis kadrolarının yeni kanunlarla artırılmış olması ve günden güne nüfusu artan memleketti-
mizde birçok sınai bölgelerin doğması şehirlerin büyümesi, ticaretin inkişafı gibi âmiller muvace
hesinde teşkilât daha da genişliyeceği cihetle sandık ortak adedinin ve dolayısiyle cermayenin 
yukarda zikredilen yıllık artış miktarını kat kat aşacaktır. 

Umumi Heyet toplantılarında ortakların ısrarlı talepleri : Sandığın Emniyet Umum Müdürlüğüne 
bağlı hükmi şahsiyet haline getirilerek gayrimenkul iktisabeddlmesi ve böylece üniversite ve yüksek 
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okul bulunmıyan mahallerde memuriyet veren ortak çocuklarının yüksek tahsillerini daha müsait 
şartlar altında yapabilmelerini teinin mafcsadiyle büyük merkezlerde talebe yurtları açmak, müsait 
yerlerde dinlenme kampları kurmak ve daha büyük imkânlar elde edildiği takdirde ihtiyarlar ve kim
sesizler için,bakım evleri tesis etmek suretiyle sosyal yardımlarının artırılmasıdır. 

Ayrıca bu imkân verildiği takdirde bugün için muaattal bir vaziyette duran ihtiyat sermaye ve 
ihtiyat fonu g'ibi paralar gayri menkullere bağlanmak suretiyle daha emin ve daha gelir sağlar hale 
gelecekleri aşikârdır. 

Her ne kadar 5 . IX . .195.1. tarihli 3/13491 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Karariyle mevkii meriye
te konulan Polis Bakını ve Yardım Sandığı Nizamnamesi hükümleri birçok hususlarda tatminkâr ol
maktan uzak ve hassaten süratle artan sermayeyi ortakların «her türlü zaruri ihtiyaçlarını» karşılı-
yacak surette işletme, imkânlarından mahrum ve bâzı mevzularda kifayetsiz görüldüğü için mezkûr 
Nizamnamede mühim tadilât yapılmış ise; de 11 . I . 1958 günlü 9805 sayılı Resmî Gazetede yayınla
nan yeni hükümlerin sağladığı çalışma imkân i arı da ortak sayısının ve ona muvazi olarak sandık ser
mayesinin artışı karşısında ehemmiyetsiz ve tesirsiz kalmıştır. 

Hulâsa; bir taraftan ortak sayısı basit gayretlerle şimdikinin bir buçuk mislini kusa zamanda ge
çecek olan; diğer taraftan sermayesi hayli büyükçe rakamlarla tezayüdetmekte fakat hükmi şahsiyet
ten bile malınım bulunan Polis Bakım ve Yardım Sandığı gayeleri için zaruri gayrimenkulllere ta
sarruf yetkisini ve hükmi şahsiyeti haiz mevcutları ile alacaklarını Devlet mallarına ait hak ve rüc-
hanlarla takip imkânlarını sahi]) kılmak kaçınılmaz bir mecburiyet olarak, belirmiş bulunmaktadır 

Birçok benzeri yardım sandıklarına verilmiş olan bu imkânların Polis Bakım ve Yardım Sandığı
na da bahsedilmesi her bakımdan faydalı ve verimli olacağı düşüncesiyle; 3201 sayılı Emniyet teşki
lât Kanununun Polis Bakım ve Yardım Sandığına mütedair 90 ncı maddesinin tadili hakkında ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 23 ) 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/369 
Karar No. 19 

19 . XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm, 3201 
sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, 
teklif sahibi ve alâkalı vekâlet mümessillerinin 
iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi : 

Teklif sahibinin esbabı mueibesinde ileri sür
düğü mütalâa encümenimizee de kabule şayan 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tadil teklifiyle kabulü istenilen husus, mev
cut sandığa hükmü şahsiyet vermek suretiyle, 
sandığı lüzumlu gayrimenkullere sahip kılmak 
ve ayrıca sandığın mevcut ve alacaklarının, Dev
let mallarına ait hak ve rüçhanları haiz olması
nı sağlamaktan ibaret olup, bu hükmün kanun 
tekniğine daha uygun bir şekilde tedvini maksa-
diyle madde redaksiyon bakımından yapılan bir 
tadille kabul edilmiştir. 

Mevzuun m e ^ u t sandığın bir an evvel yeni 
statüye intibakını sağlamak maksadiyle terci-

han Âe müstacelen görüşülmesine karar veril
miştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Kiyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Edirne 

it. Nasuhioğlh 

•M. Muharriri 
Amasya 

K. Eren 
Balıkesir 
F. Ocak 
Çorum 

K. Erden 
Kastamonu 
•S. Çağlar 
Kütahya 

E. Topaİer 

\ Ö. L. 

Bitlis 
.V. Barut 
Denizli 

T. Bahadır 
Kırşehir 

0. Canatan 
Malatya 

N. Akyurt 

Reisvekili 
Yozgad 

E rzurumluoğlu 

Kâtip 
Konya 

S. Sayın 
Bitlis 

it. Bingöl 
tzmir 

E. D. Başar 
Konya 

Ö. Şeker 
Manisa 

C. Ğzgirgin 

( S. Sayısı : 28 ) 
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KASTAMONU MEBUSU SÜLEYMAN ÇAĞ

LAR'İN TEKLİFİ 
3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE İ'. — 3201 sayılı Emniyet teşkilât 
Kanununun 90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 90. — Emniyet Umum Müdürlüğüne 
bağlı ve varidatı; Emniyet Umum Müdürlüğü 
kadrosuna dâhil maaşlı ve,ücretli memurlardan 
Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek 
üzere kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım 
Sandığı; ortaklarının hizmet esnasında ve emek
liliklerinde yiyecek, mesken, sağlık ve sair maddi 
ve her türlü ihtiyaçlarını karşılar. 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı hükmi şahsi
yeti haiz olup idare binaları, talebe yurtları, 
dinlenme kampları ve gayeleri için zaruri veya
hut ortaklarının mesken ihtiyaçlarını karşılaya
cak diğer gayrimnkuellere tasarruf edebilir. 

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet-mal
larına ait hak ve rüchanları haizdir. 

Bu sandığa ait esaslar nizamname ile tesbit 
edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Dahiliye, 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 90 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet teşkilât 
Kanununun 90 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 90. -— Emniyet Umum Müdürlüğüne 
bağlı ve- varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü 
kadrosuna/ dâhil maaşlı ve ücretli memurlardan, 
sandığa: ortak olanlar tarafından temin edilmek 
üzere bir (Polis bakım ve yardım sandığı) ku
rulur. 

Bu sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortak
larının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, ni
zamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte 
Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme 
kapmları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını kar
şılamak üzeri1 gayrimenkullere tasarruf edebilir. 

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mal
larına ait hak ve rüchanları haizdir. 

Evvelce kurulmuş olan polis bakım ve yardmı 
sandığı işbu 90 ncı madde hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı..;.23), 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat 
Reisliği 1958 yılı hesabı katisi hakkında Meclis Hesaplarının 

Tetkiki Encümeni mazbataları (5/42) 





Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı 
Muhasebat Reisliği 1958 yılı hesabı katisi hakkında Meclis 
Hesaplarının tablosu taranamamıştır. 

Tablo cilt nüshasında mevcuttur. 
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Diyarbakır'ın Çermik Kazasının Ekrek köyünün 44 sayılı ha
nesinde kayıtlı 4 . VIII . 1936 doğumlu Mehmet oğlu Ramazan 
Başıbüyük'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/486) 

T. C. 
Başvekalet 11 . XI . 1959 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü 
E. No. 5/4-2412 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

30 . I . 1957 tarihinde Adana'mn Bey mahallesinden Abit Süzülmüş'ü para ve eşyasına ta-
maan taş kırmaya mahsus demir balyozla varmak ve aynı zamanda boğmak suretiyle ve mütaakı-
ben de bu suçun delillerini ortadan kaldırmak maksadiyle biri iki ve diğeri dört yaşlarında iki ço
cuğu ile birlikte hâmile bulunan karısını keza boğmak suretiyle öldürmekten maznun Diyarba
kır 'ın Çermik kazasının Ekrek köyünün 44 sayılı hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu, Güllü'den doğ
ma, 4 . VIII . 1936 doğumlu Ramazan Başıbüyük'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Ankara 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin Büyük 
Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 24 . X . 1959 tarih ve 31975 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 17 . IV . 1959 gün ve esas : 1208, Karar : 1244 sa
yılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 5.1. 1960 

Esas No. 3/486 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

30.1 .1957 tarihinde Adana'nm Bey mahal
lesinden Âbit Süzülmüş'ü para ve eşyasına ta-
maen ve müteakiben de bu suçun delillerini orta
dan kaldırmak maksadiyle biri iki ve diğeri dört 
yaşlarındaki çocukları İsmet ve Zihni ile bir
likte hâmile bulunan karısı Şahinde'yi öldüren 
Diyarbakır'ın Çermik kazası Merkez nahiyesi 
Erkek köyü 44. hane, 14 cilt ve 23 - 24 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, Güllü '-

den doğma, 4 . V I I I . 1936 doğumlu, bekâr Ra
mazan Başıbüyük'ün 6123 sayılı Kanunla mu
addel Türk Ceza Kanununun 450/4,5 ve 7 nci 
maddelerine tevfikan idam cezası ile mahkûmi
yetine dair Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkeme
sinin 25 . I . 1958 tarih ve 957/136 esas, 958/5 
karar sayılı hüküm, Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 14 . IV . 1959 tarih ve 1208 
esas, 1244 karar ve 1730 tebliğname sayılı ilâ-
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miyle tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni mua
melelerin ifası için dosya Başvekâletin 1 1 . X I . 
1959 tarih ve 5/4 - 2412 sayılı tezkeresi ile Yük
sek Riyasetçe encümenimize havale edilmiş bu
lunmakla muhtevası tetkik ve müzakere edildi : 

Dosya münderecatına, duruşma safahatı ile 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran Âbit 
Süzülmüş'ü para ve eşyasına tamaen ve mütea
kiben de bu suçun delillerini ortadan kaldırmak 
maksadiyle biri iki ve diğeri dört yaşlarındaki 
çocukları İsmet ve Zihni ile birlikte hâmile bu
lunan karısı Şahinde'yi öldürmekten hükümlü 
Ramazan Başıbüyük'e verilen idam cezasının 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
gereğince tahfifini veya kaldırılmasını gerektirir 
sebeplerin bulunmadığı anlaşıldığından mezkûr 
cezanın infazı hususuna encümenimizce 23 . XII. . 
1959 tarihinde ittifakla karar verilmiştir. 

Umûmi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Aydın Mardin 
C. Ülkü M. A. Arıkan 

Kâtip 
Manisa Aydın Çanakkale 

Â. Akın N. Gevcci 8. Sezgin 

Denizli Kırşehir Maraş 
1. Hadımhoğlu H. Çopuroğlu II. F. Evliya 

Uşak Uşak Balıkesir 
A. R. Akbıytkoğlu A. Çalıkoğlu V. Asena 

Adıyaman Konya 
S. Turanlı II. Özyörük 

'»• >• 

( S. Sayısı : 32 ) 
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Orhaneli'nin Davutlar köyünün 70 sayılı hanesinde kayıtlı Müsta* 
faoğlu 10. VIII. 1927 doğumlu Kâmil Yumak'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3/474) 

T. c. Qr * 
Başvekâlet 2i .VII . 1959'- ., 

Zat ve Yazı tşleri Umum Müdürlüğü 
H. No, : 5/4-1570 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27-28 Temmuz 1955 gecesi Keleş kazasının Denizler köyünden Ali Özdenıir'i para ve eşyasına 
tamaan öldürmekten maznun Orhaneli'nin Davutlar köyünün 70 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafa-
oğlu, Neslihan'dan doğma, 10 . VIII . 1927 doğumlu Kâmil Yumak'ın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni mua
melenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 21 . VII . 1959 tarih 
ve 22712 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 30. V. 1959 gün ve Esas: 958/1936, 
Karar: 959/1921 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın, dizi pusulası veçhiyle, bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 5.1. 1960 
Esas No. 3/474 
Karar No. 21 

Yüksek Resliğe 

27 - 28 . VII . 1955' günü Keleş kazasının De
nizler köyünden Mehmetoğlu Ali özdemir'i pa
rasına tamaan öldüren Bursa'mn Keleş kazası 
Dvutlar köyü 70 hanesinde nüfusa kayıtlı Mus-
tafaoğlu, Neslihan'dan doğma, 10 . VIII . 1927 
doğumlu, bekâr, Kâmil Yumak'm Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 7 sayılı bendi mu
cibince idam cezasiyle mahkûmiyetine dair Bursa 

Ağır Ceza Mahkemesinin 12 . V . 1958 tarih ve 
958/34 esas, 958/106 karar sayılı hüküm, Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 30.V.1959 ta
rih ve 958/1936 esas, 959/1921 karar ve 958/2873 
tebliğname sayılı ilâmiyle tasdik olunmuş ve mü-
taakıp kanuni muamelelerin ifası için dosya Baş
vekâletin 24 . VII . 1959 tarih ve 5/4-1570 sayılı 
tezkeresi ile Yüksek Riyasetçe encümenimize ha-
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vale edilmiş bulunmakla muhtevası tetkik ve 
müzakere edildi: 

Dosya münderecatına, duruşma safahatı ile 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran Ali 
özdemir'i parasına tamaan öldürmekten hükümlü 
Kâmil Yumak'a verilen idam cezasının Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 
tahfifini veya kaldırılmasını gerektirir sebeplerin 
bulunmadığı anlaşıldığından mezkûr cezanın 
infazı hususuna encümenimizce 23 . XII . 1959 
tarihinde ittifakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Kâtip 
Manisa 
Â. Akın 

Denizli 
/. Hadvmltoğlu 

Mardin 
M. A. Arikan 

Konya 

Aydın 
N. Geveci 

Bu M. M. 
Adıyaman 
S. Turanlı 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Kırşehir Maraş 
H. Çopuroğlu H. F. Evliya 

Sakarya Uşak 
S. Dinçer A. R. Akbıyikoğlu 

Uşak Balıkesir 
H. özyörük A. Çalıkoğlu V. Asena 

(S. Sayısı : 33 ) 
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Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum 
Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile Ziraat 

' ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /321) 

T. C. 
Başvekâlet t 9 . II . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-784/403 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama işleri Umum Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleri ile birlikte, su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE J 

Türkiye'nin umumi sahası 77 698 000 hektardır. Son istatistiklere göre bu sahanın % 38 ini ça
yır ve meralar, % 17,3 ünü zirai kıymeti olmıyan yerler, bataklıklar ve göller, % 28,9 unu halen 
ekilip nadasa bırakılan tarlalar, % 2,4 ünü bağlık, meyvalık, sebzelik, zeytinlik ve % 13,4 ünü de 
ormanlık sahalar teşkil eder. 

Ziraat Vekâleti tarafından 1954 senesinde ikmal edilip neşredilen 1/800.000 mikyaslı Türkiye 
umumi toprak haritasına göre : Memleketimiz toprakları zirai kabiliyet ve faydalanma derecelerine 
göre 15 grupta mütalâa olunmakta ve üzerinde ziraat yapılmasına müsait arazi genişliği tahminen 
16 500 000 hektar olarak gösterilmektedir, istatistik rakamlarına göre halen işlenen arazi 24 000 000 
hektar civarındadır. Bu fazlalığı halihazır durumlariyle verimli ziraat yapmaya uygun olmıyan, 
toprakları dar ve nüfus kesafeti yüksek bulunan sahalarda iktisadi ve içtimai zaruretler sebebiyle 
kültür altına alınmış topraklar teşkil eder. 

Buna mukabil Türkiye'nin umumi toprak haritasına göre İskenderun'dan başlıyarak İstanbul'a 
kadar devam eden 25 - 50 Km. genişliğindeki «ahil şeridi içinde yabani zeytinlik, harnupluk, sakız-
lık, fundalık, makilik ve tabiî mera gibi halen kuUanılmıyan ve pek az istifade edilen fakat ıslah 
edildiğinde kültür arazisi haline getirilebilecek yüzbinlerce hektar genişliğinde sahalar ile memle
ketin muhtelif yerlerinde halihazır durumlariyle ziraate çok az elverişli ve fakat ıslahı mümkün 
olan tuzlu veya alkali çok geniş çorak topraklar bulunmaktadır. 

Türkiye'de nüfusun devamlı ve süratli bir artış gösterdiği malûmdur. Artan nüfus ve inkişaf 
eden yaşama standartlarına muvazi olarak gıda maddelerine olan ihtiyacın çoğalması memleketi
mizde zirai istihsalin artırılması zaruretini ortaya koymaktadır. Böyle bir muvazenenin ayarlana-
bilmesi bir yandan halen işlenen arazide bir dekardan alman ortalama mahsul verimini artıracak 
toprak - su muhafazası ve toprak verimliliği tedbirlerinin alınması suretiyle toprak ve su kaynak
larımızın ziraatte en uygun bir şekilde kullanılması çarelerine girişmek ve diğer yandan da halen 
kuUanılmıyan geniş sahaları ıslah, ihya ve imar ederek zirai istihsalde faydalanmakla mümkün 
olabilecektir. 



Toprak ve su kaynaklarımızın, kendi kapiasiteleri dâhilinde devamlı olarak âzami istihsali temin 
edecek şekilde ıslahı, geliştirilmesi ve bilgili bir şekilde kullanılması sayesinde memleketin gıda ih
tiyacının karşılanması sağlanmış olabilecektir. 

Memleket ölçüsünde toprak erozyonu ve su kaybını önlemek, toprak verimliliğini artırmak, 
tarla içi sulama .ve drenaj işlerini yapmak, kullanılmayan araziyi, tuzlu ve alkali toprakları ıslah 
etmek, en iyi sulama ve rutubet muhafazası usullerini araştırmak ve tatbik etmek, yem nebatları 
ve yeşil gübre nebatlarını zirai münavebeye almak, en iyi arazi işleme metot ve vasıtalarını kullan
mak, küçük su kaynaklarını ıslah etmek ve geliştirmek, Türkiye için büyük bir problem teşkil eden 
küçük arazi parçalarının tevhidinde ve normal ziraat işletmeleri kurulmasında rehberlik etmek 
gibi icrai hizmetlerin ifası suretiyle kısa bir müddet içinde zirai istihsalimizin birkaç misli artması 
gerçekleşebilecektir. ti 

Toprak muhafazasında en başta gelen problem toprakların aşınıp taşınma hâdisesi olan erozyon 
problemidir. 

Bugün memleketimizin hemen, hemen her bölgesinde arazi toprak erozyonuna geniş ölçüde mâruz 
kalmış bir durumdadır. Kıymetli topraklarımız yağmur, kar sularının ve rüzgârların tesiri ile yıkanıp, 
sürüklenmekte ve denizlere akmaktadır. Akar sularımız bilhassa feyezan zamanlarında içerisinde yük
sek kesafette şilt taşımaktadır. Her sene bu şekilde memleket ölçüsünde kaybolan toprak varlığımız 
milyonlarca ton gibi çok korkunç rakamlara baliğ olmaktadır. 

Yurdumuzda toprak yıkanmaları ve aşınmalarının en mühim âmilleri çayır ve mera sahalarının 
lüzumundan fazla otlatılması, bu sahaların köylerin ortamalı olarak kullanılması ve hayvan yetiştir
me sistemimizin gelişigüzel ve bilgisiz bir yol takibetmesidir. Bu yüzden geniş sahalar toprak eroz
yonunu önliyemiyecek fakir bir nebat örtüsü ile ve gıda değeri düşük yabani otlar, çalı ve fundalar
la kaplı bulunmaktadır. 

Yem nebatlarına zirai münavebede yer verilmemesi ve yaz nadasının yanlış tatbik edilmesi top
rak erozyonunu tevlideden diğer âmiller meyanmdadır. Esasen topoğrafik durumu itibariyle genişliği 
büyük bir yekûn tutan memleketimizdeki meyilli ziraat arazisinde ise toprak muhafaza tedbirleri 
alınmadan erozyonu artıracak şekilde ziraat tatbik edilmekte ve bundan vahim neticeler doğmaktadır. 

Su erozyonu ziraat arazisinde açtığı yarıntılarla ve bıraktığı taş ve molozlarla arazi işlemesini 
güçleştirmekte, topraktan mikro - organizma, hümüs ve besleyici mineralleri uzaklaştırmakta, zirai 
kıymeti düşük olan alt toprakları ve kayaları meydana çıkarmakta ve birçok hallerde bu kabil top
rakların ıslahı dahi mümkün olmamaktadır. Bunun neticesinde topraklarımızın mahsul verimleri sene
den seneye azalmakta ve fakirleşmektedir. 

Ağır otlatılmış meralardan, nebat örtüsü bulunmıyan çıplak yerlerden ve meyilli ziraat arazisin
den gelen sel suları da kıymetli ziraat arazisini basarak can ve mal kaybına ve ziraat mahsullerinin 
zarar görmesine sebebolduğu gibi beraberinde getirdiği taşları, çakıl ve molozları da bırakarak bu sa
haların da elden çıkmasını intacetmektedir. 

Su erozyonu yanında bilhassa kurak bölgelerimizde tatbik edilen zirai nadas sistemi, arazi işleme 
tekniği ve kullanılan ziraat alet ve makinalarının seçillişindeki hatalar rüzgâr erozyonuna âmil ol
makta ve bunun neticesi büyük zararlar zuhur etmektedir. Bunun en yakın misali artık sık, sık gö
rülmeye başlanan ve Orta - Anadolu'da hububat mahsulüne % 5 -10 nispetinde zarar veren toz fır
tınalarıdır. 

Memleketimizde toprak erozyonu ve sel sularından karayolları, demiryolları, ziraat mahsulleri, 
hayvancılık, ticaret erbabı ve dolayısiyle bütün memleket halkı zararlar görmektedir. 

Diğer taraftan büyük yatırımlar sarfiyle meydana getirilen sulama, hidro - elektrik baraj ve re-
zervuarlarm da akar suların çok miktarda getirdiği süt teressübatı ile yakın gelecekte dolması tehlike
si varittir. 

Bu bakımdan gerek baraj ve rezervuarlarm yukarı havzalarında gerekse her sene ziraat saha
ları ve meskûn yerlerde ve sınai tesislerde büyük zararlar tevlideden yanderelerin havzalarında 
su akışını nizam altına sokmak ve materyal taşınmasını önlemek, gerekli vegetatif ve mihaniki 
tedbirleri almak mühim bir memleket dâvası olarak karşımıza çıkmıştır. 
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Ankara civarındaki Hatip Çayının su havzasına 11 Eylül 1957 tarihinde 96 dakika içinde 

düşen 125 mm. yağışı mütaakıp teşekkül eden sellerin meydana getirdiği mal ve can kaybının 
büyüklüğü henüz hatırlardadır. 

Türkiye'de her yıl Hatip Çayı gibi zarar yapan yandereler sayısızdır. 
Bugün memleketimiz, dere havzalarının yukarı kısımlarında toprak erozyonu, sellerin teşek

külü, meraların ağır otlatılması, arazinin bilgisizce kullanılması, hatalı açmalar (meraların bo
zulması gibi); meyilli yerlerde toprak ve su muhafazası tedbirleri alınmadan ziraat yapılması, 
orman tahribatı ve aşağı havzalarda da sulama, drenaj, tuzluluk, taşlılık, toprak verimliliğinin 
düşüklüğü gibi hayati problemlerle karşı karşıyadır. 

Türkiye'nin zirai istihsalinin inkişafında yandere havzalarının ıslahı mühim tesirler icrasına 
namzet işlerdendir. Böyle bir ıslahın ele alınması halinde havza içine giren arazinin hangi mak
satlar için kullanılabileceği belirtilerek ve ziraate müsaidolan yerlerde toprak meyli ve iklim 
faktörleri de nazarı itibara alınarak tesviye münhanilerine uygun sürüm, ekim ve dikim, şerit-
vari ekim, muhtelif tip teraslamalar, çevirme hendekleri, sel yarıntılarının ıslahı, tersip bentleri, 
örtü nebatlarının ikamesi, malç tatbikatı, çıplak sahaların otlandırılması ve ağaçlandırılması, 
çayır ve meraların ıslahı, idaresi, otlatma rotasyonunun tatbiki, yem nebatlarının yetiştirilmesi, 
uygun sulama ve drenaj metotlarının tatbiki, arazi ıslahı, zirai münavebe ve gübreleme gibi 
tedbirler alınması neticesinde toprak erozyonu önlenebilecek, rutubet muhafazası temin edilecek, 
toprak verimliliği artırılacak ve sathi akış kontrol altına alınabilecektir. Ziraat Vekâletinin sel 
sularının teşekkülünü önleyici, satıhlara yönelmiş mihaniki ve kültürel tedbirleri ve DSÎ Umum 
Müdürlüğünün mecralarda yapacağı koruyucu tesislerle yanderelerin her sene sebebolduğu mil
yonlarca liralık zarar bertaraf edileceği gibi ayrıca zirai istihsal sahasında bariz bir gelişme 
sağlanmış olacaktır. 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü sahil mıntakalarma muvazi olarak uzanan dağ silsilelerinin 
denize bakan taraflariyle bunları dikine kesen nehir ve yandere havzalarında hali hazır formas
yonu ile çok geniş sahalar halinde yabani zeytinlik, hamupluk, sakızlık, menengiçlik, fundalık, 
makilik sahalar ve fakir tabiî meralar ye" almaktadır. Islah edilerek istihsale açılabilecek bu 
sahalar bugün dünya piyasasına geniş mikyasta zeytin ve zeytin yağı ihraceden İtalya ve İspan
ya gibi memleketlerle aynı iklim ve toprak şartlarını haiz bulunmaktadır. Halen bu yerlerde 
koyun, keçi ve develer otlatılmakta, hatalı arazi açmaları yapılmakta, odun ve kömür istihsali 
maksadiyle memleketin tabiî serveti olan vabani zeytinlikler tahribedilmekte; neticede zirai is
tihsale elverişli olabilecek bu sahalardan uygun bir şekilde istifade edilememektedir. Bu saha
ların ıslahı, imar ve ihyası mümkün kılındığında yüksek sayıda mahsuldar zeytin ağacı kaza
nılmış bulunacak ve bunun neticesinde Türkiye zeytin yağı ihraceden memleketlerin başında yer 
alabilecektir. Ayrıca bu sahalarda bağ, meyva bahçeleriyle sebzeciliğin ve tabiî meraların ıslahı 
ile de hayvancılığın inkişafına hizmet edilerek verimli zirai işletmelerin kurulması mümkün 
olabilecektir. Bu suretle gerek orman içi sahalarda yaşıyanlarm ve gerekse hayatlarını çoban 
sistemiyle hayvan yetiştiriciliği sayesinde idame ettiren göçebe kütlelerin bu işletmelere yerleştiril
mesi ve refaha kavuşturulması temin edilebilecektir. 

Keza yüz binlerce hektar genişliğinde ve büyük bir kısmı verimli alüviyal ovalarımızda 
yer almış bulunan ve fakat üzerinde ziraat yapüamıyan tuzlu, alkali ve çorak sahalar ' mev
cuttur. Bu sahaların da ıslahı yapıldığı takdirde •' zirai istihsalimiz ve dolayısiyle millî geliri
miz için mühim bir artış imkânı kaydedilebilecektir. 

Halihazırda Devletçe tesisleri tamamlar mış veya kısmen ikmal edilmiş olup da işletmeye 
açılan 19 aded sulama şebekesi mevcuttur. Bu şebekelerin yardimiyle sulanması icabeden saha 
genişliği 209 900 hektardır. Ayrıca hali inşada bulunan 33 aded sulama projesinin 1961 sene
sine kadar ikmaliyle 190 350 hektar arazide daha sulu ziraat tatbikine geçilecektir. Bunlara 
ilâveten Nafıa Vekâleti DSÎ Umum Müdürlüğünce programa alman ve 1970 senesine kadar ik
mali mutasavver 37 aded büyük sulama projesiyle de 508 000 hektar arazinin sulanması 
programlaştırılmış bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan Devlet tesisleri haricinde olup da çiftçiler tarafından yerüstü ve yeraltı sula
ma kaynaklarından faydalanılarak bir milyon hektar kadar bir sahada sulu ziraat yapılmakta
dır. 

İşletmeye açılmış Devlet tesislerinden bilfiil sulanan saha 77 752 hektardır. Bu miktar, su
lanması ^ icabeden sahanın ancak üçte biri kadardır. Bu hal natamam fiziki tesislerden baş
ka arazinin, tesviye edilmeden sulanması, tarla başı ve tarla içi sulama kanallarının açılmamış 
olması, tarla içi tahliye tesislerinin noksanlığı, yanlış sulama metodu tatbiki, su kontrol tesis ve 
vasıtalarının bulunmayışı gibi zirai sulama hizmetlerinin ifa edilememesinden ileri gelmekte
dir. 

Sulama şebekelerinde arazinin tesviyesizliği ve tarla içi teşkilâtının kifayetsizliği yüzünden 
su israfının % 50 nin üstüne çıktığı bir vakıadır. Şu hale göre mevcut su ile iki misli arazi
nin sulanması mümkün olacaktır. 

Memleketimizin büyük nüfus artışı karşısında seneden seneye artan gıda ihtiyacının zirai 
istihsalle karşılanması bakımından Devletçe kurulan ve yenilerine zaruret bulunan büyük su
lama tesislerinden zirai istihsalde beklenen artışın Bağlanabilmesinde suyun ziraatte kulla
nılmasına taallûk eden zirai sulama hizmetlerinin ifası büyük ehemmiyeti haizdir. Bu bakım
dan bir milyon hektar arazinin sulamaya hazır lanmasiyle ilgili tarlabaşı kanallarının açılması, 
tarlaların ^ tesviyesi, tarla içi sulama ve tahliye kanallarının kurulması gibi tatbiki hizmetlerin 
ifasına bir program tahtında şimdiden başlanılması ve kuru ziraatten sulu ziraate geçecek olan 
çiftçinin sulama kültürü bakımından geliştirilmesi, en yeni sulama metotlarına intibak ve 
sulu ziraat alet ve ekipmanı bakımından çiftçilerin teçhizi gerekmektedir. 

^ Suyun bilgili ve konrollü bir şekilde ziraattekullanılması safhası halledilmeden faydalar temin 
edıhmıiyeceği gibi birçok ahvalde toprak verimliliğinin azalması, çoraklaşma ve mümbit sahala
rın elden çıkması gibi neticelerin de zuhuru melhuz bulunmaktadır. 

Memleketimizde mahdudolan büyük su kaynaklanın^ yanında küçük su kaynakları pek çok
tur. Bunlardan zirai sulamada ya hiç veyahut da lâyıkı veçhile istifade edilememektedir. Bu 
kaynakların ıslâh ve geliştirmeye ve çiftçi hizmetine hazır vaziyete getirildikten sonra da bilgili 
ve düzenli bir şekilde işletmeye açılmasına ihtiyaç, bulunmaktadır. 

K ü p ü k su hizmetleri kısa zamanda ve az masrafla 1 »ayrılabilen ve müspet tesirleri çabuk gö
rülen işlerdendir. Binaenaleyh bu mevzu üzerinde de ehemmiyetle durulmak icabeder. 

Bu mevzuun ehemmiyetini idrak eden Ziraat Vekâleti, Teşkilât Kanunundaki bâzı mahdut 
salahiyetlerden faydalanarak ve bütçe imkânları nispetinde bilhassa 1953 yılından itibaren kü
çük su işlen mevzuunda azımsanamıyacak bir faaliyet göstermiş ve bu faaliyetten iyi neticeler 
alınmıştır. Dar salâhiyet ve imkânlarla yapılan çalışmaların neticeleri çok ümit »erici olmuş 
ve mezkur hizmet sahasına daha büyük ve geniş imkân ve salâhiyetlerle el konulması zarure
tim meydana çıkarmıştır. Küçük sulama işleri malûm bulunduğu üzere bend, priz gibi kabart
ma ve çevirme tesisleri; kanal, akedük, sifon ve menfez gibi nakil tesisleri; şut, savak ve 
ağızlık gibi kontrol tesisleri; muhtelif terfi ve yeraltı sularından istifade için kuyulu galeri 
ve dren tıpı sulama tesislerini şümulü içine almakta ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 
hizmet ve vazife sahasına dâhil büyük su işleriyle her hangi bir tedahülü bulunmamaktadır. 

lurkıye'de ve diğer memleketlerde edinilen bilgiler ve tecrübeler göstermiştir ki, toprak ve 
su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasında en ehemmiyetli safha bu kaynakları bizzat kullana
cak çiftçileri bu mevzu için hazırlamak ve ona teknik yardımı doğrudan doğruva intikal ettir
mek safhasıdır. Çünkü bugün çiftçimizin kullandığı metotlar iptidai ve ıslaha muhtaçtır. Bu 
bakımdan çiftçiye evvelâ arazisinin hangi kapasitede bir istihsal gücü olduğunu ve bu istihsal 
gücünden en yüksek geliri temin edecek şekilde kullanması icabettiğini, hangi metotları tatbik 
etmesi ve ne gibi tedbirler alması gerektiğini öğrenmek lâzımdır. Bu maksatla arazisinin kul
lanma kabiliyetine göre toprak tasnifine ve bu tasnife uygun bir zirai işletme plânının hazır
lanmasına ve bu plânın tatbikinde çiftçilerimize yardımcı olacak bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Ara-
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zi tasnifine istinadeden iyi bir zirai işletme plânı çiftçiye mevcut arazi varlığından âzami istifa
de etmek imkânını, dolayısiyle gelirinin fazlalaşmasını ve hayat standardının yükselmesini 
temin edecektir. 

Sulamaya elverişli sahaların tesbitinde, sulama projelerinin maliyet ve rantabilitelerinin tâ
yininde, ziraat işletme plânlarının hazırlanmasında hatalara düşmeden isabetli karar verebilmek 
için toprak etüd ve arazi tasnif işlerine ön plânda yer vermek icabetmektedir. Nüfusunun % 80 
inin geçimi toprağa bağlı ol^n memleketimizde toprak istihsal gücünün bilinmemesi kalkınmaya 
azmetmiş milletimiz için büyük bir noksanlık sayılır. 

Bu«konuda da müspet adımlar atılmıştır. Dünyaca kabul edilen sistematik toprak tasnifi esaslarına 
göre 1/800 000 »mikyaslı Türkiye toprak haritası hazırlanmıştır. Ayrıca Çukurova, Büyük Men
deres ve Gediz vadileri sulama sahalarının tafsilâtlı toprak etüd ve haritalama işleri de süratle 
ilerlemektedir. Böylece bu sahaların yapılmakta olan toprak tasniflerine göre sulama kanalları
nın nerelerden geçirileceği, hangi yerlerde doğrudan sulamaya geçilebileceği, hangi yerlerde 
drenaj tesislerinin yapılması veya diğer tedbirlere başvurulması icabettiği gösterilecektir. Ayrı
ca verimlilik bakımından yapılan arazi tasnifi ile toprağın kendi kapasitesi dâhilinde en yüksek 
geliri temin bakımından • hangi maksatlar için kullanılabileceği tâyin edilmiş olacaktır. Yapılacak 
tavsiyelerde ve işletme plânlarının hazırlanmasında bu bakımdan arazi tasnifi bir esas unsur ola
rak vazife görecektir. 

Ancak bütün bu faaliyetleri memlekete şâmil bir genişlik ve derinlikte ele almak ve bunun için 
de imkân ve salâhiyetlerle teçhiz edilmiş devamlı bir idare kurmak zarureti kendisini şiddetle hisset
tirmektedir. 

ilişikte takdim kılman kanun lâyihasının derpiş ettiği Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı ve bu teşkilâtın verimli bir şekilde çalışmasını mümkün kılacak kanu
ni hükümler yukardan beri arz edilen sebep, zaruret ve ihtiyaçların bir ifade ve neticesi olmak üze
re hazırlanmıştır. Kanun lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere : 

1. 1 nci madde metni yeni Umum Müdürlüğün mahiyetini ve teşkilindeki gayeyi açıklamakta
dır. ' 

2. Lâyihanın 2 nci maddesinde 12 bent halinde Ziraat Vekâletinin toprak muhafaza, zirai su
lama ve arazi ıslahı işlerine mütaallik yeni vazife ve salâhiyetleri ana hatlariyle - ve diğer idarele
rin hizmet sahalariyle tedahülü önliyecek bir sarahatle belirtilmiştir. Bu vazife salâhiyetlerin tes
bitinde toprak muhafaza, zirai sulama, arazi ıslahı konularında memleket gerçek ve ihtiyaçları ve 
bunların karşılanması imkânları bilhassa göz önünde bulundurulmuştur. 

3. Kanun lâyihasının 2 nci maddesinin (g) bendi arazi sınıflandırılmasına ve toprak etüd-
lerine esas olacak usul ve standartların tesbiti salâhiyetlerini yeni teşekküle vermekte olduğundan 
memlekette yapılan arazi sınıflandırma ve toprak etüdlerinin bu esas, usul ve standartlara uyup 
uymadığının tetkik ve murakabesi de aynı salâhiyetin tabiî bir neticesi olarak TOPRAKSU'ya 
aidolmak lâzımgelir. Kanun lâyihasının 3 ncü maddesi bu maksatla hazırlanmış; ancak DSÎ'nin hü
viyetine ve elindeki teknik imkânlara ve esasen bu konularda Ziraat Vekâletiyle devamlı temas
larda bulunmasının tabiî olmasına binaen bu idarenin doğrudan doğruya yapacağı toprak etüdleri 
murakabe hükmünden istisna edilmiştir. 

4. Kanun lâyihasının 4 - 9 ncu maddelerinden teşekkül eden I I nci bölümü teşkilâta müteda
irdir. Bu bölümde TOPRAKSU'nun hukuki ve idari bünyesi belirtilmiştir. Tetkikinden de an
laşılacağı üzere yeni Umum Müdürlüğün teşkilinde kadro tasarrufuna bilhassa ehemmiyet verilmiş 
ve bu sebeple mülhak bütçeli ve hükmi şahsiyeti haiz bir idarenin kurulmasından kaçınılmıştır. 

5. Kanun lâyihasının I I I ncü bölümü yeni Umum Müdürlüğün mütedavil sermayeli işletme
lerine mütaallik hükümleri ihtiva eden 10 - 14 ncü maddelerinden ibarettir. 

Toprak muhafazası, arazi ıslahı ve zirai sulama konularındaki hizmet ve faaliyetleri daha sey
yal ve seri usullere bağlamak zarureti ve keza bu kabîl hizmetleri az dahi olsa yine bir ücrete tâbi 
tutmak ve böylece hem Hazinenin yükünü hafifletmek, hem de vatandaşları karşılıksız menfaat 
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görme itiyatlarından uzaklaştırma düşüncesi yeni teşekküle mütedavil sermaye verilmesinde âmil 
olmuştur. 

Lâyihanın 10 ncu maddesi sermayenin nereden sağlanacağını, âzami haddinin ne olacağını, 11 nci 
madde ise mütedavil sermayenin sarf yerlerini kati ve tahdidi bir şekilde tâyin etmektedir. Tetkikin 
den de anlaşılacağı üzere bu madde mütedavil sermaye sarfiyatını tam bir inzibat altına almak mak
sadiyle hazırlanmıştır. 

Lâyihanın 12 ve 13 ncü maddeleri mütedavil sermayeye mütaallik muamele, hesap ve murakabe 
usullerini belirtmektedir. 

İşletmelerin memur ve daimî hizmetlilerine ait hükümler ise kanun lâyihasının 14 ncü maddesin
de yer almıştır. 

6. Kanun lâyihasının 15 - 31 nci maddeleri çeşitli hükümler halinde ve IV ncü bölüm olarak 
bir araya toplanmıştır. 

7. 15 nci madde Ziraat Vekâletinin sulama suyu ihtiyacı sanaiyede 500 metreye kadar olan 
sulama tesislerini kurmaya ve işletmelerini sağlamaya; aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri 
ikmale, ıslaha, tevsie ve işletmelerini sağlamaya mütaallik hizmetlerini 6200 saylı Kanunun 2 nci 
maddesi (L) bendi hükmünden istisna eylemektedir. Malûm bulunduğu üzere mezkûr hüküm ezcüm
le hükümet daireleriyle hükümete bağlı müesseseler tarafından yapılıp âmme menfaati bulunan 
DSÎ vazifeleriyle ilgili işlere adt proje ve keşif evrakının DSÎ tarafından tetkik ve tasdikini mecburi 
kılmıştır. Bugüne kadar olan tatbikatta Ziraat Vekâletinin bu sahadaki faaliyetleri mezkûr hüküm 
dolayısiyle devamlı güçlüklere mâruz kalmıştır. Diğer taraftan Ziraat Vekâletinin küçük su işleri
ne mütaallik faaliyetlerinin DSİ tarafından bilfiil takip ve kontrolü mümkün olamamakta ve bu iş 
yine Ziraat Vekâletince görülmektedir. Hüküm fiilî duruma kanuni bir veçhe vermiş ve ancak küçük 
su işlerine münhasır bulunmuştur. 

8. Yandere havzalarının ıslahında arazinin ve işin mahiyetine göre DSÎ ye, Orman Umum Mü
dürlüğüne ayrı ayrı hizmetler ve vazifeler düşmektedir. Lâyihanın 16 nci maddesi her idarenin bu 
sahada kendisine taallûk eden hizmetleri ifa etmesini sağlamak, böylece bütün külfetin TOPRAK-
SU'ya yüklenmesini ve muhtelif idareler arasında vazife ve salâhiyet tedahülünü önlemek ve iş bir
liğini temin etmek maksadiyle kaleme alınmıştır. 

9. Ziraat Vekâletinin, TOPRAKSU'ya mütaallik bâzı muamelelerinin Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 83 ve 135 nci maddeleri ve 2490 sayılı Kanun hükümlerinden istisnasına, bu muamelelere 
sürat ve seyyaliyet verme bakımından zaruret görülmüş ve kanun lâyihasının 17 nci maddesi bu 
maksatla hazırlanmıştır. Tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu maddede pek mahdut ve zaruri bir 
kısım muamelelerin takyidi hükümlerden istisnası derpiş edilmiştir. 

10. Yeni teşekkülün tam bir randımanla hizmet görebilmesi için bâzı imkân ve salâhiyetlerle 
teçhizi zaruri görülmüş ve lâyihanın 18 - 20 nci maddeleri bu maksatla hazırlanmıştır. Bu hükümler 
ezcümle Devletin hüküm ve tasarrufu veya hususi mülkiyeti altında bulunan yabani zeytinliklerin 
ve sair ıslaha muhtaç arazinin Ziraat Vekâletine tahsisini yahut mütedavil sermayeli ve hükmi şah
siyeti haiz TOPRAKSU işletmelerine temlikini; yine Ziraat Vekâletinin zirai sulama, arazi ıslahı, 
toprak muhafazası ve arazi tevhidi maksatlariyle lüzum gördüğü gayrimenkulleri satmalına, müba
dele, istimlâk veya kiralama suretleriyle tedarik edebilmesini ve gayelerin tahakkukundan sonra 
elindeki araziyi satma, mübadele etme, kiraya verme veya üzerinde muvakkat işletmeler kurma su
retleriyle değerlendirebilmesini derpiş etmektedir. 

11. Kanun lâyihasının 21 nci maddesi arazi ıslahı, zirai sulama, toprak ve su muhafazası ve tev
hidi arazi maksatlariyle yapılacak faaliyetlerin alâkalılarına da intikalini temin edecek mülayim 
hükümleri ihtiva etmektedir. 22 nci madde ise bu kabîl hallerde alâkalılara kifayetli bir şekilde Zi 
raat Bankası kredisini sağlamak maksadiyle hazırlanmıştır. 
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12. TOPRAKSU tarafından düzenlenen suların intifa hakkının Ziraat Vekâletine tahsisi, işlerin 
selâmetle tedviri bakımından zaruri görülmüş ve 23 neü madde bu maksatla hazırlanmıştır. Bu mad
dede müktesep hakların mahfuz tutulduğu bilhassa belirtilmiştir. 

13. Kanun lâyihasının 24 - 26 ncı maddeleri Topraksu'da çabşanlara, şevk ve rağbet sağlamak 
maksadiyle bâzı imkânlar vermektedir ki bu imkânlar da fazla mesai ücreti, ve saire gibi, benzer
leri diğer mevzuatta yer almış hususlardan ibarettir. 

14. TOPRAKSU işletmelerinin umumi muvazeneden verilen para ve bu paranın kârı ile temin 
edilmiş malları tabiatiyle devlet malı hükmünde olmakla beraber tatbikatta yanlış anlaşılmaları ön
lemek ve malların emniyetini sağlamak maksadiyle keyfiyet 27 nci maddede tasrih •edilmiştir. 

15. intikal safhası muvakkat madde ile tauzim ve halen mevcut müesseselerden lüzumlu 
olanların yeni teşekküle devri bu suretle temin edilmiştir. 

16. Lâyihanın 28 - 31 inci mdadeleri mûtat formalite maddeleridir. 
Lâyihanın kanuniyet kesbetmesi halinde memleket ziraatinde ve binnetice köylünün refah se

viyesinde ve millî gelir miktarında büyük gelişmeler kaydedileceğinden şüphe olunmamaktadır. 

Ziraat Encümeni mazbatası 
t 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 8 . VI . 1959 
Esas No. 1/321 

Karar No. 25 

Yüksek Riyasete 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihası 
Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde 
eneümenimizce tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Şu noktayı belirtmek yerinde olur ki; encü
menimiz bu kanun lâyihasının ehemmiyet ve 
zarureti üzerinde müttefiktir. Şöyle ki : 

Memleketimizde muntazam ve sevinç verici 
bir nüfus artışı kaydedilmektedir. Artış nis
petine nazaran köylerden vâki göçler de he
saba katıldığı takdirde her sene yeni 1 000 
ziraat işletmesinin kurulması icabedeeektir. 
Yeni sahalar ilâve edilmediğine göre mevcut 
ziraat işletmeleri gittikçe • bölünüyor, demek-
\vc\ İşletmeler parçalandıkça rasyonel ziraat 
yapma imkânları ortadan kalmaktadır. 

Bu durum karşısında gıda muvazenesinin 
ayarlanabilmesi için zirai istihsalle ilgili faa
liyetlere, halen işlenen sahalarda bir dekardan 
alman mahsul veriminin artırılması ve kul
lan ılmıy an sahaların ıslah, ihya ve imariyle, 
zirai istihsale açılmasına matuf olmak üzere, 
iki yönden istikamet verilmesi icabetmekte-

diı. Erozyonu önleme, su kaynaklarını muhafaza 
ve geliştirme ve istifadeye arz etme gibi husus
lar, birinci grup tedbirlerde mündemiçtir. 

Ziraat Vekâletince hazırlanarak neşredilen 
Türkiye Umumi Toprak Haritasına göre, mem
leketimizde ciddî erozyon tedbirlerine lüzum 
göstermeden ziraat yapılabilecek arazi miktarı 
16,5 milyon hektardan ibarettir. Halen işle
nen arazi miktarı ise 24 milyon hektar civa
rındadır. Aradaki fark muhtelif sebep ve 
zaruretlerle kültüre alınmış topraklardan ileri 
gelmektedir. Bu kısım arazi şiddetle erozyona 
mâruzdur. Ve üzerinde toprak ve su muhafaza 
tedbirleri alınmadığı takdirde tamamen el
den çıkması tehlikesi varittir. Kıymetli toprak
larımız yağmur, kar sularının ve rüzgârların 
tesiriyle yıkanıp sürüklenmekte ve denizlere 
akmaktadır. 

Yurdumuzda toprak yıkanmaları ve aşın
malarının en mühim âmilleri hatalı açmalar, 
ziraat arazisinde sürüm ekim ve dikim usul
lerinin hatalı oluşu, yamaç arazide fiziki ve 
kültürel tedbirlerin alınmayışı, çayır ve mer'a 
sahalarının lüzumundan fazla otlatılması, bu 
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sahaların köylerin orta malı olarak kullanıl
ması ve hayvan yetiştiriciliğinin gelişigüzel 
ve bilgisiz bir yol takibetmesi gibi hususlardır. 

Ayrıca, kuru şartlarda zirai nadas sistemi, 
arazi işıeme tekniği ve kullanılan ziraat âlet ve 
m akmalarının seçilmesinde düşülen bâzı hata-
]nr rüzgâr erozyonuna âmil olmaktadır. 

Memleketimizde toprak erozyonu ve sel su-
1 arıdan büyük yatırımlarla meydana getiri
len sınai ve kültürel tesislerle birlikte ziraat 
mahsulleri, hayvancılık, ticaret erbabı ve do
lay isiyle bütün memleket halkı zarar görmekte
dir. 

Yanderelerin havzalarında ve yamaç ziraati 
yapılan yerlerde toprak ve su muhafaza tedbir
lerinin alınması, keza meralarda toprak ve su 
muhafaza tedbirleriyle birlikte otlatma rejiminin 
tanzimi, kurak sahalarda nadas yerine uygun 
münavebe ve uygun toprak işleme tekniğinin 
ikamesi erozyon ve sel felâketlerini önliyebile-
cektir. 

Kuraklık ziraatimizi tahdit ve tehdideden 
ehemmiyetli bir faktör olduğuna göre memleke
timizde üzerinde durulması icabeden en mühim 
istihsal artırıcı faktör sulamadır. Sayısı oldukça 
fazla olan büyük ve küçük su kaynakları ile yer 
altı su kaynaklarımız geliştirildiği ve bu sulardan 
bilgili ve kontrollü bir şekilde istifade edildiği 
takdirde sulu ziraat arazisi miktarını bugünkü
nün ortalama 40 misline, çıkartmak mümkündür. 

Bugün mevcut Devlet Sulama tesislerinde ran
dıman düşüklüğü, noksan fizikî tesislerle bir
likte suyun nihai kanaldan sonra su, toprak ne
bat ve insan münasebetlerinin muhassalası olan 
zirai sulama dediğimiz suyun araziye tatbiki ile 
ilgili hizmetlerin lâyikı ile görülmeyişi ve çok 
kıymetli olan suyun israfla, kullanılışlıdır. 

Tecrübelerle sabit olmuştur, ki suyu temin 
edip çiftçinin eline teslim etmek zirai istihsalde 
umulan neticeyi vermemekte ve bâzı hallerde ço
raklaşma gibi arazinin elden çıkmama dahi se-
bebolmaktadır,. 

Büyük yatırımlarla temin edilip kıymetli sa
halar isale edilen suyu israf etmeden nebatın 
istediği anda, istediği miktarda verebilmek için 
şebekenin nihai kanalından sonra ziraate taallûk 
eden sulama hizmetlerinin gereği gibi görülmesi 
elzemdir. Bu hizmetler görüldüğünde sulamada 
beklenilen mahsul artışı sağlanabileceği gibi, su

dan tasarruf edilerek ayni su ile bugünkünün iki 
misli arazi sulanması mümkün olacaktır. 

Sayısı pek çok olan küçük su kaynaklarının 
ıslah edilip geliştirilmek suretiyle sulama hizme
tine sokulması da mahsul artışında büyük tesir
ler icra edecektir. 

Türkiye'nin İskenderun'dan İstanbul'a kadar 
devam eden sahil şeridinde yabani zeytinlik, har-
nupluk, sakızlık, fundalık, makilik ve tabiî mera 
gibi halen kullanmıyan veya pek az istifade 
edilen fakat ıslâh edidiğinde kültür arazisi ha
line getirilebilecek geniş sahalar mevcuttur, bu 
yerlerde toprak ve su muhafaza tedbirleri alın
mak ve teknik ıslâh ve imara tâbi tutulmak su
retiyle yeni istihsal ve iskân sahalarının elde 
edilmesi mümkün olacak ve bunların zirai istih
sal artışına direkt tesirleri bulunacaktır. 

Ayrıca münbit ve aleviyal sahalarda yer 
almış bulunan ve geniş sahaları kaplıyan, bugün 
için hiç istifade edilmiyen tuzlu, alkali, çorak 
arazi mevcuttur. Bu yerler de ıslâh edildiği tak
dirde zirai istihsal ve dolayısiyle millî gelirimiz
de mühim bir artış imkânı kaydedilecektir. 

Bütün bu faaliyetlerde toprak etüdleri arazi
nin kullanılabilme kabiliyetlerinin esas tutulması 
ve Ziraat İşletmeleri bu esaslara göre plânlanarak 
âzami verim sağlanması icabeder. 

Hulâsa edildikte : 
Çoğalan nüfusumuzu besliyetbilmek, vatan

daşın yaşama seviyesini yükseltmek ve yeni 
döviz kaynakları ve sanayi hıaımım'addesi elde 
edebilmek için zinai istihsalin artırılması şart
tır, zaruridir. Bu artışı sağlamak için memle
ketin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi 
mevcut lâyıkiyle muhafazasiyle beraber, bun
lara yenilerinin katılması icabeder. Bu ameli
yelerde ise bir ihtisas teşekkülüne katî zaru
ret vardır. Şimdiye kadar kanuni imkân ve sa
lâhiyetlerle teçhiz edilmiş böyle bir ihtisas te
şekkülünün mevcudoltmayışı toprak ımuhafaza 
ve zirai sulama mevzuunda esaslı 'bir faaliyet 
gösterilmesine engel olmuştur. 

Böyle bir teşkilâtın bir an evvel kurulması 
ve kanuni ve malî imkânlarla teçhizi zarure
tine yukarıda arz edilen eslbalba binaen kaani 
bulunan encümenimiz ilişik kanun lâyihasını 
bu itibarla uygun bulmuştur. 

Kanun lâyihasının maddeleri Hükümet es
babı mueibesinde ileri sürülen mülâhazalara, 
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encümeniımizce aynen iştirak edildiğinden oldu
ğu gibi kalbul edilmiş, sancak; 

1. — Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama 
Umum Müdürlüğüne ziraate elverişli topraklar
da erozyonu durdurmak, sel sularının teşek
külünü önlemek, suyu toprakta muhafaza et
mek, toprak verimliliğinin devamlılığını sağla
mak maksadiyle lüzumlu tedbirleri almak va
zife ve salâhiyeti verildiğine ve gerekli olduğu 
takdirde yan dere havzalarının ıslahı da bu 

'tedbirler arasında yer alacağına nazaran ka
nun lâyihasının 2 nci madde (A) bendi sonun
daki (Yan dera havzalarının ıslalhı dâhil) iba
resi fazla görülerek- çıkarılmış, 

2. —• 6231 sayılı Orman Kanununun 2 nci 
maddesiyle Ziraat Vekâletine tanınan, bâzı 
yerlerin orman rejimi dışında bırakılması sa
lâhiyeti ile ilgili toprak etüdlerinin yapılma
sında Orman ve Toprak - Su idareleri arasında 
her hangi vazife, salâhiyet tedahülünü önle
mek ve iş birliğini sağlamak ımaksadiyle ve 
hizmetin de nef'ine olacağı mülâhazasiyle ka
nun lâyihasının 3 ncü maddesine son cümleden 
evvel (6231 saydı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince orman rejimi dışında bırakılacak yerle
rin tesbiti ile ilgili toprak etüdleri TOPRAKSU 
ve Orman Umum müdürlüklerince müştereken 
yapılır) ibaresi ilâve edilmiş, 

3. —• Mütedavil sermayenin sarf yerlerini 
tesbit eden 11 nci madde de ımakina, malzeme, 
ekipman ve bütün menkul malların bu sermaye
den satınıalinmasını tecviz eden (B) bendime, 
hükme serahat vermek ve mütedavil sermayeli 
müesseselerin nakil vasıtaları mevzuunda dar
da bırakmamak mülâhazasiyle sözü geçen 11 
nci madde (B) bendinde (Her türlü) kelimele

rinden sonra (Nakil vasıtası) kelimeleri eklen
miş ; 

4. — Kanun lâyihasının 25 nci maddesine 
vuzuh vermek maksadiyle maddenin başındaki 
(Ziraat Vekâleti) (kelimesinden sonra (Toprak-
su) kelimesi ilâve edilmiktir. 

5. —• Kanun lâyihasına bağlı (1) sayılı 
cetvelde, kânun lâyihasının kaleme alındığı za
mandaki mevzuata göre tesbit edilen aylık 
miktarları bugün mer'i olan hükümlerdeki 
muadilleri 'aylık tutarlarına irca edilmiştir. 

Müstacelen ve tercilhan görüşülmesi temen
nisiyle, Bütçe Encümenine gönderilmek üzere 
Yüksek Reisliğe saygıyla sunulur. 

Ziraat Encümeni Reisi m Mazbata Muharriri 
Muğla 

T. Akarca 

Kâtip 
Kastamonu 

10 ncu ve 18 nci maddelerine 
muhalifim 

M. Akdoğanh 
Âza 

Amasya 
F. Çöl 

Âza 
Balıkesir 
F. Onat 

Kütahya 
/. Haznedar 

Âza 
Ağrı 

8. Yatağan 

Âza 
Denizli 

R. Tavasltoğlu 
İmzada bulunamadı 

Âza" 
Gazianteb 
•S. Ünlü 

Âza 
Kastamonu 
8. Çağlar 

Âza 
Niğde 

A. Gürün 

Âza 
İstanbul 

8. Emegil 
Âza 

Kırklareli 
D. Tekand 

Âza 
Kastamonu 
N. Batur 

Âza 
Kocaeli 

N. Unat 
Âza 

Sinop 
H. Özkan 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M.» 
Bütçe Encümeni 7.1. 1960 
Esas No. J/321 

Karar No. 19 

Yüksek Eeisliğe 

Toprak Muhafaza ve Ziraai Sulama İşleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkın
da Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 9.II.1959 tarihli ve 71 - 784/403 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Ziraat Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye ve Ziraat 
Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde mufassa-
lan arz ve izah edildiği üzere 'ziraate elverişli 
topraklarda eroziyonu durdurmak, sel sularının 
zarar ve tahribatını önlemek, toprak verimliliği
nin devamlılığ'nı sağlamak, yabani zeytinlik, 
harnupluk, sakızlık, fındıklık, makilik, tabiî 
mera ve benzerleri sahaları en elverişli şekilde 
ıslah, imar ve ihya etmek, taşlık, asitli, alkali, tur-
biyer toprakları ve kurutulmuş sahaları ziraatte el
verişli hale getirmek, küçük su tesisleri kurmak ve 
zirai sulama hizmetlerini ifa etmek üzere Ziraat 
Vekâleti bünyesinde «TOPRAKSU» remzi altın
da bir Umum Müdürlüğün teşkilini temin nıak-
sadiyle ihzıar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Nüfusun artması ve ziraat mahsullerine karşı 
olan ihtiyacın şiddetlenmesi muvacehesinde zi-
raate elverişli olmıyan arazinin elverişli bir 
hale .getirilmesi ve elverişli olanlarının da veri
minin artırılması, zirai sulamanın düzenlenmesi 
ve eroziyon yüzünden mr.mleketin en kıymetli 
toprak kaynaklarının ziyamın önüne geçilmesi 
gibi büyük ehemmiyet arz eden zirai problemlerin 
hallini hedef tutan kanun lâyihasının üzerinde 
cereyan eden müzakerelerden sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler encümenimizce de yerin
de görülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve lâyihanın birinci maddesi kelime değişikliği 
ile kabul edilmiştir. 

Teşkil olunacak Umum Müdürlüğün vazife 
ve salâhiyetlerini tadadeden 2 nci madde, (a) 
fıkrasından haşiv telâkki edilen (yandere havza
larının ıslahı dâhil) ibaresi çıkarılmak ve tev

hidi arazi salâhiyetinin kullanılmasını, toprak 
muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıl
dığı hallere hasretmek maksadiyle (J) fıkrasın
da tadilât yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesi, derpiş edilen tetkik 
murakabe ve tasdik salâhiyetine vuzuh veımek 
maksadiyle yeniden encümenimizce tanzim ve ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın teşkilâta mütaallik 4 ncü madde
si aynen, 5 nci maddesi redaksiyon bakımından 
değiştirilmek ve 6 nci maddesinin (e) bendi çıka
rılmak ve (b) bendi tadil edilmek suretiyle ve 
7, 8 nci maddeleri aynen ve 9 ncu madde, cetvel
ler şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Islah edilen arazinin umumi kaide olarak Ha
zineye iadesi ve ancak istisnaen icra Vekilleri 
Heyeti karariyle TOPRAKSU tarafından satıla
bilmesi şeklinde 10 ncu maddenin birinci fıkrası 
tadil edilmiş ve 11 nci maddenin (b) bendine 
taşıt kelimesi ilâve edilmek suretiyle bu iki mad
de tadilen ve 12 nci madde Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Mütedavil sermaye ile işliyen müesseselerin 
muamelât ve hesabatmın sureti murakabesi hak
kındaki 13 ncü madde encümenimizce yeniden 
tanzim ve 14 ncü maddenin, 2 nci fıkrası tay
yedilmek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 15 nci maddesi, tarih çıkarılmak 
ve 16 nci madde redaksiyon bakımından değiş
tirilmek suretiyle kabul ve 17 nci madde tayye- •* 
dilmiştir. 

Lâyihanın 18 ve 19 ncu maddeleri 17 ve 18 
nci maddeler olarak metinlerinde kelime deği
şikliği yapılmak suretiyle ve 20 nci maddesi 10 
ncu maddede mevcut hükümlerin mahfuziyetini 
temin eden ibare ilâvesiyle 19 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın, 21 nci maddesindeki hükümler 
arazi sahiplerinin lehine tadil edilmek suretiyle 
yeniden ihzar olunan metin 20 nci madde, 22 
nci madde metnindeki madde numarası değiş
tirilmek suretiyle 21 nci madde ve 23 ncü mad-
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de ise tavzih maksadiyle yeniden kaleme alın
mak suretiyle 22 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Fazla mesai ücretinin arazide bilfiil çalışan
lara hasrını temin maksadiyle yeniden tanzim 
olunan 24 ncü madde, 23 ncü, 25 nci madde re
daksiyon bakımından değiştirilmek suretiyle 
24 ncü ve mer'i mevzuata mütenazır olarak ta
dil edilmek suretiyle 26 nci madde 25 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 27 nci maddesi 26 nci madde ola
rak aynen ve 28 nci maddesinde nizamname 
yapılmasının bir müddetle tahdidi lüzumu ka
bul olunarak tadilen 27 nci ve 29 ncu madde 

-ise 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Umum Müdürlük teşkilâtında 1960 malî yılı 
içinde mevkuf tutulacak kadrolara ait hükmü 
ihtiva eden birinci muvakkat madde encüme-
nimizce yeniden tanzim edilmiş ve bu kadrolar 
lâyihaya ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiş
tir. 

Lâyihadaki muvakkat madde, metindeki 
cetvel numarası (4) olarak değiştirilmek sure
tiyle ikinci muvakkat madde olarak kabul edil
miş ve lâyihanın mütaakıp maddeleri madde 
numaraları teselsül ettirilmek suretiyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Ankara 
M. Akmnar 

Ankara 
t. Seçkin 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Bursa 

H. Eöymen 

Antalya 
K. Akmanlar 

Bolu 
S. Bilir 
Çorum 

H. Bulgurlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Erzincan 
R. Bayındır 

İmzada bulunamadı 

Gazianteb * Giresun 
E. Cenanı M. Şener 

İstanbul 
İV. Kırşan 

Kastamonu 
N. Batur 

Kayseri Kocaeli 
O. Kavuncu G. Tüzün 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Eskişehir 
H. Sezen 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
Madde 18 e muhalifim 

K. Serdaroğlu 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Konya 
M. Bağrıaçık 
Maraş 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
M. D. Süalp 
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ff 
Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Su
lama işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazi

feleri hakkında kanun lâyihası 

Bölüm : I 

Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 1. — Ziraat Vekâletine toprak ve 
su kaynaklarının ziraate en uygun bir şekilde 
muhafazası ve kullanılması için gerekli işleri 
yapmak vazifesi verilmiş ve bu maksatla Ziraat 
Vekâleti bünyesinde «Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü» kurulmuştur. 
Bu kanunda Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama 
İşleri Umum Müdürlüğü «Topraksu» remzi ile 
ifade edilmiştir. 

MADDE 2. — Ziraat Vekâleti Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlü
ğünün vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

a) Ziraate elverişli topraklarda erozyonu 
durdurmak, sel sularının teşekkülünü önlemek, 
suyu toprakta muhafaza etmek, toprak verim
liliğinin devamlılığım sağlamak maksadiyle lü
zumlu tedbirleri almak (Yandere havzalarının ıs
lahı dâhil), 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetindeki yabani zeytinlik, har
nuptuk, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî mera 
ve benzerleri gibi sahaları en elverişli şekilde ıs
lah, imar ve ihya etmek, 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetindeki taşlık, asitli, alkali, 
turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları zira
ate elverişli hale getirmek, 

d) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesisle
rinden alman veya diğer ziraat sahalarında bu- p 

lunan suyun ziraatte kullanılması ile ilgili ara
zi tesviyesi, tarlabaşı kanalları, tarla içi sula
ma ve drenaj tesisleri gibi zirai sulama hizmet
lerini ve bu mevzuda gerekli diğer işleri yapmak, 

e) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lit
reye kadar olan sulama tesislerini kurmak ve 
işletilmelerim sağlamak; aynı mahiyette evvelce 
yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek, 
işletilmelerini sağlamak, (Saniyedeki sarfiyatı 
500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak 
tesisler için DSİ'den muvafakat alınır.), 

f) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, 

(S. Say 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai sula
ma işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazife

leri hakkında kanun lâyihası 

Bölüm : I 

Vazife ve salâhiyet 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ziraat Vekâleti Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlü
ğünün vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

a.) Ziraate elverişli topraklarda erozyonu 
durdurmak, sel sularının teşekkülünü önlemek, 
suyu toprakta muhafaza etmek, toprak verim
liliğinin devamlılığını sağlamaik maksadiyle lü
zumlu tedbirleri almak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetindeki yabani zeytinlik, har-
nuplufc, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî 
mera ve benzerleri gibi sahaları en elverişli şe
kilde ıslah, imar ve ihya etmek, 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altımda 
veya hususi mülkiyetindeki taşlık, asitli, al
kali, turbiyer toprakları ve kurutulmuş saha
ları ziraate elverişli hale getirmek:, 

d) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesisle
rinden alınan veya diğer ziraat sabalarında bu
lunan suyun ziraatte .kullanılması ile ilgili ara
zi tesviyesi, tarlabaşı kanalları, tarla içi su
lama ve drenaj tesisleri gibi zirai sulama hiz-
metlerini ve bu mevzuda gerekli diğer işleri yap
mak, 

'e) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lit
reye 'kadar olan sulama tesislerini kurmak vs 
işletilmelerini sağlanmak; aynı mahiyette evvel
ce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi et
mek, işletilmelerini sağlamaik, (Saniyedeki sar
fiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde ya
pılacak tesisler için DSİ'den muvafakat alınır.) 

f) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, 

i : 34 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası 

Bölüm : I. 
Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 1. — Ziraat Vekâletine topraklarm ve su kaynaklarmrn ziraate en 
uygun bir şekilde muhafazası ve kullanılması için gerekli işleri yapmak vazifesi 
verilmiş ve bu maksatla Ziraat Vekâleti bünyesinde «Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü» kurulmuştur. Bu kanunda «Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sılama İşleri Umum Müdürlüğü» «TOPRAKSU» remzi ile ifade edil
miştir. 

MADDE 2. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum 
Müdürlüğünün vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

a) Ziraate elverişli topraklarda erozyonu durdurmak, sel sularının zararla
rını önlemek, suyu toprakta muhafaza etmek ve toprak verimliliğinin devamlılı
ğını sağlamak maksadiyle lüzumlu tetbirleri almak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mülkiyetindeki yabani 
zeytinlik, harnupluk, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî mera ve benzerleri sahaları 
en elverişli şekilde ıslah, imar ve ihya etmek, 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mülkiyetindeki taşlık, 
asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları ziraate 'elverişli 
hale getirmek, 

d) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alman veya her ne suretle 
olursa olsun ziraat sahalarında bulunan suyun ziraatte kullanılması ile ilgili ara
zi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi zirai su
lama hizmetlerini ve bu mevzuda gerekli diğer işleri yapmak, 

e) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesislerini 
kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri 
ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Saniyedeki sarfiyatı 500 
litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için DSİ nin muvafakati 
şarttır.) 

f) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, açma, ıslah, arazi tevhidi ve kul
lanılabilme kabiliyetleri bakımından her türlü etüd ve toprak tahlilleri ile sınıf
landırılmasını ve toprak haritalarını yapmak, 

g) (f) bendindeki maksatlar için memlekette yapılacak arazi sınıflandırılma-
sma ve toprak etüdlerine esas olacak usul ve standartları tesbit etmek, 

h) Toprak ve toprak verimliliğinin muhafazası, arazi ıslahı ve zirai sulama 
ile alâkalı her türlü deneme ve araştırmalar yapmak; öğretim, eğitim ve teknik 
yardımda bulunmak ve örnek mahiyette çalışmalar yapmakj, 

( S. Sayısı : 34 ) 
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açma, ıslah, arazi tevhidi ve kullanılabilme ka
biliyetleri bakımından, her türlü etüd ve top
rak tahlilleri ile, sınıflandırılmasını ve toprak 
haritalarını yapmak, 

g) (f) bendindeki maksatlar için memle
kette yapılacak arazi sınıflandırılmasına ve top
rak etüdlerine esas olacak usul ve standartları 
tesbit etmek, 

h) Toprak ve toprak verimliliğinin muha
fazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alakalı 
her türlü deneme ve araştırmalar yap'mak; öğ
retim, eğitim ve teknik yardımda bulunmak ve 
örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 

i) Zirai sulama, toprak muhafaza ve ara
zi ıslahı gibi faaliyetlerde icabı halinde birlik
ler, ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve gere
kirse hükmi şahsiyeti haiz işletmeler kurmak 
veya mütedavil sermayeli işletmelerini bu iş
lerle meşgul birliklere, şirketlere veya işletme
lere ortak etmek; yahut bunlarla ve mütaah-
hitlerle her türlü anlaşmalar yapmak, 

j) Ziraat Vekâletinin teklifi üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilecek yerlerde ni
zamnamesi mucibince arazi tevhidini sağlamak, 

k) TOPRAKSU'nun vazifelerine dair işle
rin yürütülmesi ve geliştirilmesi için lüzumlu 
müessese ve lâboratuvarlar kurmak, garaj ve 
atelye, ambar ve depolar, idare binaları ve loj
man gibi tesisleri yaptırmak, teçhiz etmek ve 
bakımlarını temin etmek, 

1. TOPRAKSU'nun çalışma mevzularma 
giren işlerin yapılmasında lüzumlu her türlü 

madde, malzeme, makina, ekipman ve taşıtları 
temin etmek; makina ve ekipmanları icabında 
ücret mukabilinde çalıştırmak veya kiraya ver
mek, 

MADDE 3. — Memlekette yapılan arazi 
sınıflandırma, ve toprak etüdleri, tesbit edilen 
esaslara ve bunların icap ve neticelerine uygun
luk bakımından, TOPRAKSU tarafından tet
kik, murakabe ve tasdik edilir. DSÎ nin doğru
dan doğruya yaptığı toprak etüdleri bu hüküm
den müstesnadır. 

Zr. E. 

•açma, ıslâh, arazi tıevhidi ve kullanılabilme 
'kalbdliyetleri balkıımrad'a'% her türlü etüd ve 
toprak tahlilleri ile, sınıflandıınlmıasmı ve top
rak haritalarını yapmak, 

•g) (f) bendindeki maksatlar için memle
kette yapılacak arazi sınıflandırılmasına ve top
rak etüdlerine esas olacak usul ve standartları 
tesbit etmek, 

h) Topralk ve toprak verimliliğinin muha
fazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı 
her türlü deneme ve araştırmalar yapmak; öğ
retim, eğitim ve teknik yardımda Iralunmak ve 
örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 

i) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi 
ıslahı gibi faaliyetlerde icabı halinde birlikler, 
ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve gerekirse 
hükmi şahsiyeti haiz işletmeler kurmak veya mü
tedavil sermayeli işletmelerini bu islerle meşgul 
birliklere, şirketlere veya işletmelere ortak et
mek; yahut bunlarla ve mütaahhitlerle her türlü 
anlaşmalar yapmak, 

j) Ziraat Vekâletinin teklifi üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilecek yerlerde ni
zamnamesi mucibince arazi tevhidini sağlamak, 

k) TOPRAKSU'nun vazifelerine dair işlerin 
yürütülmesi ve geliştirilmesi için lüzumlu mües
sese ve lâboratuvarlar kurmak, garaj ve atelye, 
ambar ve depolar, idare binaları ve lojman gibi 
tesisler yaptırmak, teçhiz etmek ve bakamlarını 
temin etmek, 

1) TOPRAKSU'nun çalışma mevzuuna giren 
işlerin yapılmasında lüzumlu her türlü madde, 
malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin 
etmek; makina ve ekipmanları icabında ücret 
mukablinde çalıştırmak veya kiraya vermek. 

MADDE 3. — Memlekette yap-lan arazi sı
nıflandırma ve toprak etüdleri, tesbit edilen 
esaslara ve bunların icap ve neticelerine uygun
luk bakımından, TOPRAKSU tarafından tetkik, 
murakabe ve tasdik edilir. 6231 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince orman rejimi dışında 
bırakılacak yerlerin tesbiti ile ilgili toprak 
etüdleri Topraksu ve Orman Umum müdürlük
lerince müştereken yapılır. DSÎ'nin doğrudan 
doğruya yaptığı toprak etüdleri bu hükümden 
müstesnadır. 

(S. Sayısı: 34) 
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i) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde icabı ha
linde birlikler, ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve gerekirse hükmi .şahsiyeti ha
iz işletmeler kurmak veya mütedavil sermayeli işletmelerini bu işlerle meşgul bir
liklere, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, yahut bunlarla ve mütaahhitler-
le her türlü anlaşmaları yapmak, 

j) Ziraat Vekâletinin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince kabul edilecek 
yerlerde, toprak muhafaza ve Zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallere mün
hasır kalmak şartiyle nizamnamesi gereğince arazi tevhidini sağlamak, 

k) TOPRAKSU'nun vazifelerine dair işlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi 
için lüzumlu müessese ve lâboratuvarlar kurmak, garaj ve atelye, ambar ve depo
lar, idare binaları ve lojman gibi tesisleri yaptırmak ve bunların teçhiz ve bakım
larını temin etmek,-

ı) TOPRAKSU'nun çalışma mevzularma giren işlerin yapılmasında lüzumlu 
her türlü madde, malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek; makina ve 
ekipmanları icabında ücret mukabilinde çalıştırmak veya kiraya vermek. 

MADDE 3. — Memlekette toprak muhafaza ve zirai sulama maksadiyle yapı
lacak her türlü toprak etüdleri ve toprak haritaları, teşbit edilen esaslara ve bun
ların icap ve neticelerine uygunluk bakımından, TOPRAKSU tarafından tetkik, 
murakabe ve tastik edilir. 

(S. Sayısı: 34) 
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Bölüm : II. 

Teşkilât 

MADDE 4. — TOPEAKSU bir umum mü
dürün idaresi altında merkez teşkilâtı ile mer
kez dışında bölge müdürlüklerinden, deneme ve 
araştırma müesseseleriyle toprak lâboratuvarla-
rından ve icabında kurulacak işletmelerden te
şekkül eder. 

MADDE 5. — TOPRAKSU'nun merkez teş
kilâtı : 

Umum müdür muavinlikleriyle, şube müdür
lüklerinden, müşavirlikler ve işletmeler hesap 
işleri müdürlüğünden ve fen heyetinden teşek
kül eder. 

. MADDE 6. — TOPRAKSU'nun taşra teş
kilâtı : 

a) Bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı 
lüzumu kadar sulama, arazi ıslahı, toprak mu
hafaza ve arazi sınıflandırma ekiplerinden, 

b) Deneme ve araştırma müesseseleriyle 
lâboratuvarlarmdan, 

c) işletmelerden ibarettir. 

MADDE 7. — Umum müdür Ziraat Vekili
nin inhası üzerine müşterek kararname ile tâ
yin edilir. 

MADDE 8. — Bölge aded, hudut ve mer
kezleriyle ekiplerin nevi, aded, hudut ve mer
kezleri umum müdürlüğün teklifi ve Ziraat 
Vekilinin tasvibi ile tesbit ve tâyin edilir. 

MADDE 9. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmına, bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiş ve aynı kısımdan yine bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıka
rılmıştı l\ ^ 

Bölüm : III. f 

Mütedavil sermayeye ait hükümler 

MADDE 10. — Mütedavil sermayeli işlet-
melerin sermayeleri Ziraat Vekâleti bütçesine 
konulacak tahsisatla karşılanır. Hükmi şahsi
yeti haiz mütedavil sermayeli işletmelere tem
lik edilen Hazine malı arazinin takdir edile-

Bölüm : II 

Teşkilât 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 nci madd esi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmişti*. 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Layihanın 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : III 

Mütedavil sermayeye ait hükümler 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 34 ) • 



— 17 — 
B. E. 

Bölüm : II. 
Teşkilât 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — TOPRAKSU'nun merkez teşkilât: \ 
Umum müdür muavinlikleriyle şube müdürlüklerinden, müşavirliklerden, iş

letmeler hesap işleri müdürlüğünden ve fen heyetinden teşekkül eder. 

MADDE 6. — TOPRAKSU'nun taşra teşkilâtı: 
a) Bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı lüzumu kadar sulama, arazi ıslahı, 

toprak muhafaza ve arazi sınıflandırma ekiplerinden, 
b) Deneme, araştırma, sulama ve ıslah müesseseleriyle laboratu varlardan ve 

bunların gerektirdiği daimî veya muvakkat işletmelerden ibarettir. "--

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : III. 
Mütedavil sermayeye ait hükümler 

MADDE 10. — Mütedavil sermayeli işletmelerin sermayeleri Ziraat Vekâleti 
bütçesine konulacak tahsisatla karşılanır. Hükmi şahsiyeti haiz mütedavil serma
yeli işletmelere ıslah maksadiyle temlik edilen Hazine malı arazinin takdir edile-

(S. Sayısı : 34) 
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cek kıymetleri sermayeye mahsubedilir. Bu ara
ziden, ıslahı mütaakıp, Hazineye aidesi lüzum
lu görülenlerin yeni kıymetleri üzerinden tak
dir edilecek bedelleri işletmenin sermayesinden 
düşülür. 

Mütedavil sermayeli işletmelerin diğer ser
maye kaynakları şunlardır : 

a) Gayrimenkul satışlarından elde edilecek 
safi kârlar, 

b) Bedel karşılığında ifa edilen hizmetler
den elde edilecek safi kazançlar, (Toprak, su 
ve gübre tahlilleri; toprak etütleri, arazinin 
sulamaya hazırlanmasiyle ilgili hizmetler, arazi 
ıslahı ve toprak muhafazası işleri v. s.) 

e) Birlikler ve ortaklıklardan elde edile
cek bedeller ve hisseler, 

d) Her türlü kira bedelleri, menkul satış
larından elde edilecek kazançlar, 

e) Tebcrrular ve diğer çeşitli gelirler, 
Hükmi şahsiyeti haiz bulunmıyan beher iş

letmeye tahsis edilecek sermayenin âzami nad-
di beş milyon liradır. 

MADDE 11. — Mütedavil sermaye ancak 
aşağıda "sayılı hususlara sarf edilebilir: 

a) İşletmelerin umumi masraflarına, 
b) İşletmeler için lüzumlu her türlü raa-

kina, malzeme, ekipman ve bütün menkul mal
ların satınalma masraflarına, 

c) Kira ile tutma, nakliye, sigorta, tamir ve 
benzeri masraflarına, 

d) Mütehassıs, işçi, geçici hizmetli persone
lin ücretlerine, 

e) 14 ncü maddede mütedavil sermaye büt
çesinden yapılacağı yazılı olan masraflara, 

f) İşletme hizmetleri için 24 ncü maddeye 
göre verilecek fazla mesai ücretlerine. 

MADDE 12. — Mütedavil sermayeli işlet
melerin muamele ve harcamaları 1050 sayılı Mu-
hasobei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu hükümlerine tâbi değil
dir. Bu işler Maliye ve Ziraat Vekâleti erince 
müştereken tanzim ve icra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek esaslar dairesinde yürütülür. 

Hükmi şahsiyeti haiz mütedavil sermayeli iş
letmeleri temsil edecek makam ve memurları 
Ziraat Vekili tâyin ve lüzumu halinde tebdil 
eder. 

Zr. E. 

MADDE 11. — Mütedavil sermaye ancak 
aşağıda yazılı hususlara sarf edilebilir : 

a) İşletmelerin umumi masraflarına, 
b) İşletmeler için lüzumlu her türlü nakil 

yasıta^ı, makina, malzeme, ekipman ve bütün 
menkul malların satınalma masraflarına, 

c) Kira ile tutma, nakliye, sigorta, tamir 
ve benzeri masraflarına, 

d) Mütehassıs, işçi, geçici hizmetli perso
nelin ücretlerine, 

e) 14 ncıi maddede mütedavil sermaye büt
çesinden yapılacağı yazılı olan masraflara, 

•H İşletme hizmetleri için 24 ncü maddeye 
göre verilecek fazla mesai ücretlerine, 

MADDE 1)2. — Lâyihanın 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddesi 

(S. Sayısı : 34 ) 
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. cek kıymetleri sermayeye mahsubedilir. Bu arazi, ıslahı mütaakıp Hazineye iade 
edilir ve veni kjvmetlpri üzerinden takdir edilecek bedelleri işletmenin serr^ave-
sinden düşülür. Yeni bedellerin tesbiti esasları Maliye, Ziraat ve îmar ve iskân 
vekâletleri tarafından müştereken tâvin olunur. Islahı tamamlanmış arazinin, İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle, bu hükümden istisnası ve TOPRAKSU tarafından 
satılması caizdir. 

Mütedavil sermayeli işletmelerin diğer sermaye kaynakları şunlardır-
a) Gayrimenkul satışlarından elde edilecek safi kârlar, 
b) Bedel karşılığında ifa edilen hizmetlerden elde edilecek safi kazançlar, 

(Toprak, su ve gübre tahlilleri, toprak etüdleri, arazinin sulamaya hazırlanma-
siyle ilgili hizmetler, arazi ıslahı ve toprak muhafazası işleri v. s.) 

c) Birlikler ve ortaklıklardan elde edilecek bedeller ve hisseler, 
d) Her türlü kira bedelleriyle menkul satışlarından elde edilecek kazançlar, 
e) Teberrular ve diğer çeşitli gelirler. 
Hükmi şahsiyeti haiz bulunmıyan beher işletmeye tahsis edilecek sermayenin 

azami haddi beş milyon liradır. 

MADDE 11. — Mütedavil sermaye ancak aşağıda yazılı hususlara sarf edile
bilir: •'.:.,-

a) İşletmelerin umumi masraflarına, 
b) İşletmeler için lüzumlu her türlü makina, taşıt, malzeme, ekipman ve bü

tün menkul malların satmalına masraflarına, 
c) Kira ile tutma, nakliye, sigorta, tamir ve benzeri masraflarına, 
d) Mütehassıs, işçi ve geçici hizmetli personelin ücretlerine, 
e) 14 ncü maddede mütedavil sermaye bütçesinden yapılacağı yazılı olan mas

raflara, - • - r-T" »•!•"-* •? - ! •*- , »•* 
f) İşletme hizmetleri için 24 ncü maddeye göre verilecek fazla mesai ücret

lerine. 

MADDE 12. — Lâyihanın 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 34) 
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MADDE 13. — Mütedavil sermaye ile ted
vir edilen muamelelerden mütevellit irat ve mas
rafların bilançosu her takvim yılının hitamından 
itibaren 6 ay zarfında tanzim, Ziraat ve Maliye 
Vekâletleri ile Divanı Muhasebattan bir hesap 
yılı için tâyin olunacak birer kişi ile Umum Mü
dürlük işletmeler hesap işleri müdüründen mü
teşekkil heyet tarafından tetkik olunur. Bu he
yet takvim yılının hitanımdan itibaren 9 ay 
içinde raporlarını Divanı Muhasebat Reisliğine 
ve Maliye Vekâletine gönderir. 

MADDE 14. — İşletmelerin memur ve daimî 
hizmetlilerinin kadroları Umum Müdürlüğün 
memur ve daimî hizmetliler kadrolarından te
min edilir. 

Ancak, lüzum ve zaruret halinde sermaye 
ve gelişme durumları elverişli olan işletmelerde 
Umum Müdürlüğün teklifi ve Ziraat Vekilinin 
tasvibi ile mütedavil sermaye bütçesinden me
mur ve hizmeth' çalıştırılabilir. 

Kendisine ek görev olarak mütedavil serma
ye memurluğu verilen Ziraat Vekâleti memur 
ve hizmetlilerine ek görev karşılığı olarak müte
davil sermaye bütçesinden ayda (100) liradan 
(300) .İraya kadar ücret verilebilir. 

Bölüm : IV. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 15. — Ziraat Vekâletinin bu kanu
nun 2 nci maddesinin (e) bendinde yazılı fa
aliyetleri 18 . XI I . 1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (L) bendi hükümle
rine tâbi değildir. 

MADDE 16. — Yandere havzaları ıslahında 
teşkilâtlarına taallûk eden hizmetler Orman 
Umum Müdürlüğü ve DSl tarafından yerine ge
tirilir. 

MADDE 17. — Ziraat Vekâletinin TOPRAK-
SU'ya mütaallik aşağıda yazılı muameleleri Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci mad
deleri ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Bu işler Mali
ye ve Ziraat Vekâletlerince müştereken tanzim 
ve icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek esas
lar dairesinde vürütülür .-

Zr. E. 

MADDE 13. — Lâyihanın 13 ncü maddesi 
\vnen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Lâyihanın 14 ncü maddesi 
ıvnen kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Çeşitli hükümler 

MADDE 15. —• Lâyihanın 15 nci maddesi 
aynen lsabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Lâyihanın 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. —• Lâyihanın 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

( S . Sayısı : 34) 
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MADDE 13. — Mütedavil sermaye ile tedvir edilen muamelelerden mütevellit 
irat ve masrafların bilançosu, evrakı sarfiyeleriyle birlikte, her takvim yılının hi
tanımdan itibaren 6 ay zarfında Divanı Muhasebat Reisliğine ve bir sureti Maliı 
ye Vekâletine gönderilir. 

MADDE 14. — işletmelerin memur ve daimî hizmetlilerinin kadroları Umum 
Müdürlüğün memur ve daimî hizmetlileri kadrolarından temin edilir. 

Kendilerine ek görev olarak mütedavil sermaye memurluğu verilen Ziraat Ve
kâleti memur ve hizmetlilerine ek görev karşılığı olarak mütedavil sermaye büt
çesinden ayda 100 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. * 

Bölüm : IV. 
Çeşitli hükümler 

MADDE 15. — Ziraat Vekâletinin bu kanunun 2 nci maddesinin (e) bendin
de yazılı faaliyetleri, 6 200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (L) bendi hükümle
rine tâbi değildir. 

MADDE 16. — Toprak ve su tarafından ele alman yandere havzaları ıslahın
da Orman Umum Müdürlüğü ve DSÎ. ni alâkalandıran hizmetler bu umum mü
dürlükler tarafmdan yerine getirilir. 

(S. Sayısı : 34 ) 
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a) Her türlü etüd yapılması, amensgman 
plânları ile projelerin hazırlanması, tatbiki v« 
bunların kontrolü, 

b) Diğer her türlü inşaat, tamirat ve tesi
sat, 

c) Her nevi alet, makina, taşıt, malzeme, 
avadanlık ve yedek parçaların satınalınması, 

d) Her nevi kiralama, kiraya verme ve ta
şıtma işleri. 

MADDE 18. — Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında veya hususi mülkiyetinde bulunan yaba
ni zeytinlikler, harnuplukiar, sakızlık, benzerleri 
ve haliyle kültüre elverişli bulunnuyan ıslaha 
muhtaç sair araziden TOPRAKSU hizmet ve faa
liyetleri için lüzum görülen yerler Hazinece Ziraat 
Vekâletine tahsis veya mütedavil sermayeli ve 
hükmi şahsiyeti haiz TOPİİAKSU işletmelerine 
İÜ ncu madde hükümleri dairesinde temlik edüir. 

3573 sayılı Kanun hükümlerine tâbi sakızlık, 
yabani zeytinlik ve harnuplukların tevzie tahsi
sinden evvel TOPRAKSU dan muvafakat alın
ması şarttır. Bu muvafakat bâzı şartların tahak
kukuna bağlanmışsa, şartların nelerden ibaret ol
duğu muvafakatte gösterilir. 

MADDE 19. — Zirai sulama, arazi ıslahı, 
toprak muhafaza ve tevhidi arazi maksatlariyle 
lüzumlu gördüğü gayrimenkulleri satınalma, mü
badele, istimlâk veya kiralama suretleriyle teda
rike Ziraat Vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 20. — 2 nci maddenin a, b, c ve j 
bentlerinde yazılı maksatlar için her ne şekilde 
olursa olsun Ziraat Vekâletine tahsis edilen ya
hut Hazine veya hükmi şahsiyeti haiz mütedavil 
sermayeli işletmoler mülkiyetine geçen gayri-
mcnkullerin bu maksatlarm tahakkukundan 
sonra icabı hale göre usulü dairesinde şartlı ve
ya şartsız olarak satılması, mübadele edilmesi, 
kiraya verilmesi veya üzerlerinde mütedavil ser
mayeli muvakkat işletmeler kurulması caizdir. 

MADDE 21. — Arazi ıslahı, zirai sulama, 
toprak muhafazası ve tevhidi arazi maksadiyle 
Ziraat Vekâleti tarafından hakiki ve hükmi, hu
susi şahıslara ait arazi üzerinde TOPRAKSU'nun 
teknik rehberliğiyle arazi sahiplerine aldırılması 
mümkün ve zaruri görülen tedbirleri müddeti 
içinde alâkalıların alması zaruridir. Bu tedbirle-

Zr. E. 

MADDE 18. — Lâyihanın 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Lâyihanın 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Lâyihanın 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. - Lâyihanın 
aynen kabul edilmiştir. 

21 nci maddesi 
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MADDE 17. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mülkiye
tinde bulunan j^abani zeytinlikler, harnupluklar, sakızlıklar ve benzerleriyle hali
hazır durumunda kültüre elverişli bulunmıyan ıslaha muhtaç sair araziden TOP-
RAKSU hizmet ve faaliyetleri için lüzum görülen yerler Hazine Ziraat Vekâleti
ne tahsis veya mütedavil sermayeli ve hükmi şahsiyeti haiz TOPRAKSU işlet
melerine 10 ncu madde hükümleri daires!nde temlik edilir. 

3573 sayılı kanun hükümlerine tâbi sakızbk, vt'bani zeytinlik ve harnupluklarm 
tevzie tahsisinden evvel TOPRAKSU'dan muvafakat alınması şarttır. Bu muva
fakat bâzı şartların tahakkukuna bağlanmışla, şartların nelerden ibaret olduğu 
muvafakatta gösterilir. 

MADDE 18. — Zirai sulama, arazi ıslahı toprak muhafazası, ve tevhidi arazi 
maksatlariyle lüzumlu gördüğü gayrimenkulleri satmalma, mübadele, istimlâk 
veya kiralama suretiyle tedarike Ziraat Vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 19. — 2 nci maddenin (a), (b), Ce"> ve (j) bentlerinde yazılı maksat
lar için her ne şekilde olursa olsun Ziraat Vekâletine tahsis edilen yahut Hazine 
veya hükmi şahsiyeti haiz mütedavil sermayeli işletmelerin mülkiyetine gecen 
gayrimenkullerin bu maksatların tahakkukundan sonra icabı hale göre usulü dai
resinde şartlı veya şartsız olarak satılması, mübadele edilmesi, kiraya verilmesi 
veya üzerlerinde mütedavil sermayeli muvakkat işletmeler kurulması caizdir. 
(10 ncu madde hükümleri mahfuzdur.) 

MADDE 20. — Arazi ıslahı, zirai sulama ve toprak muhafazası maksadiyle 
Ziraat Vekâleti tarafından hakiki ve hükmi şahıslara ait arazi üzerinde TOP-
-RAKSU'nun teknik rehberliği ile arazi sahiplerine aldırılması mümkün ve zaru
ri görülen tedbirleri müddeti içinde alâkalıların alması mecburidir. Bu tetbirle-
rin aln^aması halinde Ziraat Vekâleti tarafından alâkalılara tebl'gat yapılarak 
münasip \a katî bir mehil verilir. Mehil içinde de tetbirler alınmadığı takdirde 
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rin alınmaması halinde Ziraat Vekâleti tarafın
dan alâkalılara tebligat yapılarak katî bir mehil 
verilir. Mehil içinde de tedbirler alınmadığı 
takdirde ya 19 ncu madde hükümleri tatbik olu
nur veya gerekli işler TOPEAKSU tarafından ya
pılarak masrafı alâkalısından Âmme alacakları
nın tahsili usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun 
gereğince tahsil edilir. 

Sahipli arazi üzerinde alâkalılar tarafından 
Ziraat Vekâletinin teknik rehberliğiyle dahi 
alınması mümkün olmıyan tedbirlerin icapları, 
Topraksu tarafından yerine getirilir ve tahak
kuk eden masrafın % 25 - 60 ı alâkalısından de
faten alınarak bakiye borç 10 yılda 10 müsavi 
taksitte tahsil edilir. 

MADDE 22. — TOPRAKSU'nun direktif 
ve nezareti altında veya 21 nci maddenin son fık
rası hükmüne göre toprak muhafazasına, arazi 
ıslahına, arazi tevhidine ve zirai sulamaya mü-
taallik tedbirleri alacak şahıs ve teşekküllere 
Ziraat Vekâletinin izni ile T. C. Ziraat Bankası 
gerekli kredileri verir. 

Bu krediler için Ziraat Vekâleti bütçesine her 
yıl 20 milyon liraya kadar T. C. Ziraat Bankası 
sermayesine mahsuben ayraca tahsisat konulur. 

Bu kredilerin miktarı, faiz nispeti, müddeti 
ve diğer şartları Ziraat Vekâleti ve T. C. Ziraat 
Bankası tarafından müştereken tâyinedilir. 

MADDE 23. — Bu kanunun 2 nci maddesi
nin (e) bendi gereğince TOPRAKSU tarafından 
düzenlenen suların intifa hakkı, bu baptaki mük
tesep haklar mahfuz kalmak şartiyle, Ziraat Ve
kâletine tahsis edilir. 

MADDE 24. — TOPRAKSU şilebinde normal 
mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılan memur 
ve hizmetlilere Ziraat Vekâletince tesbit edile
cek esaslar dâhilinde ve beher fazla mesai saati 
için, aylık veya ücretlerinin bir saate isabet eden 
miktarı fazla mesai ücreti olarak verilir. Bu 
sarfiyatın umumi muvazeneye dâhil memur ve 
hizmetlilere taallûk eden kısmı her yıl bütçenin 
TOPRAKSU umumi masraflarından karşılanır. 
Saat başına verilecek fazla mesai ücreti 2 lira
dan, enstitü, istasyon ve lâboratuvarlarda çalış
tırılan teknik elemanlara yukardaki hükümlere 
göre verilecek günlük fazla mesai ücreti ise bu 
yerlerdeki fazla çalışma müddetleri ne olursa ol-

( S . Sayısı : 34) 
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MADDE 22. — Lâyihanın 
aynen kabul edilmiştir. 

22 nci maddesi 

MADDE 23. — Lâyihanın 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Lâyihanın 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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gerekli'işler TOPRAKSU tarafından yapılarak masrafı alâkalısından âmme ala
caklarının tahsili usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun gereğince tahsil edilir. 

Sahipli arazi üzerinde alâkalılar tarafından, Ziraat Vekâletinin teknik rehber
liği ile dahi, alınması mümkün olmıyan tetbirlerin icapları TOPRAKSU tarafın
dan yerine getirilir ve tahakkuk eden masrafın % 10 una kadarı alâkalısından 
defaten alınarak bakiye borç 15 yılda 15 müsavi taksitle tahsil edilir. 

MADDE 21. — TOPRAKSU'nun direktif ve nezareti altında veya 20 nci mad
denin son fıkrası hükmüne göre toprak muhafazasına, arazi ıslahına, arazi tevhi
dine ve zirai sulamaya mütaallik tetbirleri alacak şahıs ve teşekküllere Ziraat 
Vekâletinin izni ile T. C. .Ziraat Bankası gerekh kredileri verir. 

Ru krediler için Ziraat Vekâleti bütçesine heı yıl 20 milyon liraya kadar T. C. 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. 

Bu kredilerin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları Ziraat Vekâleti 
ve T. C. Ziraat Bankası tarafından müştereken tâyin edilir. 

MADDE 22. — Bu kanunun 2 nci maddesi (e) bendi gereğince TOPRAKSU 
tarafından düzenlenen sulardan ilgililer Ziraat Vekâletince tesbit edilecek bir üc
ret mukabilinde faydalanırlar. Bu sular üzerindeki müktesep haklar mahfuzdur. 

MADDE 23. — TOPRAKSU işlerinde normal mesai gün ve saatleri dışında 
bilfiil arazide çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Ziraat Vekâletince tesbit edile
cek esaslar dâhilinde, her fazla mesai saati için aylık veya ücretlerinin bir saate 
isabet eden mikcarı fazla mesai ücreti olarak verilir. Bu sarfiyatın umumi muva
zeneye dâhil piemur ve hizmetlilerle teknik elemanlara taallûk eden kısmı ^er 
yıl bütçesinin TOPRAKSU umumi masraflarından karşılanır. 
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sun bunlardan müdür, lâboratuvar şefi, müte
hassıs ve baş asistanlar için 8 liradan, asistanlar 
için 6 liradan aşağı olamaz. 

MADDE 25. — Ziraat Vekâleti Umum Mü
dürlük ve işletmelerinin memurları ve çeşitli 
hizmetleriyle bunların aile efradı, memur ko
nutlarında, memur konutları hakkında uygulan
makta olan esaslar dairesinde barmdırılabilirler. 

Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla, çeşitli 
hizmetler, sürekli işçiler ve bunların aile fertleri 
Umum Müdürün teklifi ve Ziraat Vekilinin mu
vafakatiyle bu konutlarda parasız olarak otur
tulurlar. 

MADDE 26. — Umum Müdürlüğün kurulu
şunda ve işletmelerindeki muhasebeci, veznedar 
ve yardımcılarına aylık tutarlarının % 15 - 25 
ine kadar ayhk kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 27. — TOPRAKSU işletmelerinin 
bütün malları ve kıymetleri devlet malı hükmün
dedir. Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyen-
ler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza 
görürler. 

MADDE 28. — Bu kanunun gerekli hüküm
lerinin tatbik şekilleri bir nizamname ile tâyin 
ve tesbit olunur. 

MADDE 29. -^ 14 Haziran 1937 tarihli ve 
3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât 
Kanununun 6 ve 7 nci maddelerinin bu kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(3) sayılı cetvelde yazılı müesseseler TOPRAK
SU'ya bağlanmıştır. 

MADDE 30. — Bu kanun 28 Şubat 1960 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 31. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 . I I . 1959 

Başvekil Devlet Vekili 
A, Menderes 

- (S. Sa 
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MADDE 25. — Ziraat Vekâleti TOPRAKSU 
Umum Müdürlük ve îşletmelreinin memurları ve 
çeşitli hizmetleriyle bunların aile efradı, memur 
konuklarında, memur konukları hakkında uygu
lanmakta olan esaslar dairesinde barmdırılabi
lirler. 

Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla, çeşitli 
hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fert
leri Umum Müdürün teklifi ve Ziraat Vekilinin 
muvafakati ile bu konuklarda parasız olarak 
otururlar. 

MADDE 26. — Lâyihanın 26 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Lâyihanın 27 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Lâyihanın 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Lâyihanın 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Lâyihanın muvak
kat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Lâyihanın 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Lâyihanın 31 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

: 3 4 ) 



B. E. 

MADDE 24. — Ziraat Vekâleti TOPRAKSU Umum Müdürlüp ve işletmele
rinin memurları ve çeşitli hizmetlilerıyle bunların aile efradı memur meskenlerin
de, memur meskenleri hakkında uygulanmakta olan esaslar dairesinde banndırı-
labilirleı. 

Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü bulunmaları işleri icabı olan me
murlarla, çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fertlerine umum mü
dürün teklifi ve Ziraat Vekilinin muvafakatiyle bu meskenlerde parasız olarak 
ikamet ruhsatı verilebilir. 

MADDE 25. — Umum Müdürlüğün kuruluşunda ve işletmelerindeki kıymet 
muhafızları ile veznedar ve yardımcılarına aylık maaş tutarlarının % 15 . 25 ine 
kadaı aylık kasa tazminatı verilebilir. 

_ • 

MADDE 26. — Lâyihanın 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanunun gerekli hükümlerinin tatbik şekilleri bir nizam
name ile tâyin ve tesbit olunur. Bu nizamname işbu kanunun meriyet tarihinden 
itibaren âzami iki sene içinde tatbik mevkiine vazolunur. 

MADDE 28. — Lâyihanın 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

M.UVAKKAT MADDE 1. — ilişik 3 sayılı cetvelde yazık kadrolar 1960 malî 
yılı içinde kullanılamaz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı mü
esseseler TOPRAKSU'ya bağlanmıştır. 

MADDE 29. — Lâyihanın 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Lâyihanın 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir, 

(S. Sayısı: 34) 
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Devlet vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. ' 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. B. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
// . Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kudar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

(S. Sayısı 
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D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] - SAYILI CETVEL 

(Münhasıran TOPEAKSU hizmetlerinde çalışanlar için) 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i 

I - Merkez teşkilâtı 

Umum müdür (Yüksek ziraat 
mühendisi) 
Umum müdür muavini (Yük-
sek ziraat mühendisi) 
Fen heyeti reisi (Yüksek ziraat 
mühendisi) 
Araştırma işleri müşaviri (Yük
sek ziraat mühendisi) 
Zirai iktisat müşaviri (Yüksek 
ziraat mühendisi) 
Toprak etüd ve erozyon işleri 
müşaviri (Yüksek ziraat mü
hendisi) 
Zirai sulama ve drenaj işleri 
müşaviri (Yüksek ziraat mü
hendisi) 
Hukuk müşaviri 
Şube müdürü (Yüksek ziraat 
mühendisi) 
Şube müdürü 
Teknik hesap işleri müdürü 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 

1 100 

2 90 

1 90 

1 90 

1 90 

1 90 

1 
1 

3 
2 
1 

90 
90 

80 
80 
80 

Aded Aylık 

6 80 

7 70 

9 60 

8 

6 
6 

• 7 

8 
9 

10 
11 

Yüksek mühendis veya 
dis (Ziraat, orman, 
saat) 
Makina mütehassısı 
Şef 

» 
Muamelât memuru 

» » 
» » 
» » 

su 
mühen-

veya in-
12 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
5 

50 
70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

II - Taşra teşkilâtı 

A) Bölge müdürlükleri : 
Bölge müdürü (Yüksek ziraat 
mühendisi) 5 90 
Bölge müdürü (Yüksek ziraat 
mühendisi) 5 80 
Başmühendis (Yüksek ziraat 
mühendisi) 10 80 
Başmühendis (Yüksek ziraat 
mühendisi) #• • 20 70 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 20 60 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 30 50 
Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 40 40 

( S . Sayıs ı : 34) 
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Aded Maaş D. 

10 Yüksek mühendis veya mühen
dis (Ziraat, orman, su veya in
şaat) 

8 Makina mütehassısı 
6 Lâboratuvar şefi (Yüksek zi

raat mühendisi) 
7 Asistan 
8 Ziraat teknisyeni 

45 
10 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

B) Araştırma ve deneme müesseselen 

Araştırma Enstitüsü müdürü 
(Yüksek ziraat mühendisi) 2 
Deneme istasyonu müdürü 
(Yüksek ziraat mühendisi) 3 
Başasistan (Yüksek ziraat mü
hendisi) 3 
Başasistan (Yüksek ziraat mü
hendisi) 5 
Asistan (Yüksek ziraat mü
hendisi) 15 

9 
10 
11 

7 
8 
9 

10 
11 

» » 
» » 
> » 

İdare şefi 
Muamelât memuru 

» » 
» » 
» » 

35 
50 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
40 
35 
30 

100 

90 

80 

70 

50 

Memuriyetin nev'i 

9 Ayniyat memuru 
10 Ambar memuru 
11 Muamelât memuru 
12 Kâtip 

C) İşletmeler 

İşletme müdürü (Yüksek zi
raat mühendisi) 
işletme müdürü (Yüksek zi
raat mühendisi 
İşletme mühendisi (Yüksek zi
raat mühendisi 
Makina mütehassısı 

4 

5 

6 

7 
8 » » 
8 Ziraat teknisyeni 
9 » » 

10 » •» 
11 » » 

9 
10 
11 

8 
9 

10 » 
11 » 
12 » 
10 Veznedar 

Ayniyat memuru 
Ambar memuru 
Muamelât memuru 
Mesul muhasip 
Muhasebe memuru 

Aded Maaş 

5 
5 
5 
5 

40 
35 
30 
25 

5 

5 

10 
5 
5 
2 
3 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
3 
4 

10 

90 

80 

70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
25 
35 

[2] - SAYILI CETVEL 

3 Müdür (Toprak ve Gübre 
Araştırma Enstitüsü) 

4 Müdür (Sulu ziraat istasyon
ları) 

5 Müdür (Sulu ziraat istasyon
ları) 

7 Ziraat teknisiyeni (Sulu ziraat 
istasyonları) 

10 Ayniyat memuru (Sulu ziraat 
istasyonları) 

10 Mutemet (Sulu ziraat istasyon
ları) 

10 Memur (Sulu ziraat istasyon
ları) 

10 Ambar memuru (Sulu ziraat 

100 

90 

80 

60 

35 

35 

35 

istasyonları) 
11 Memur (Sulu ziraat istasyon

ları) 
10 Asistan (Tohum ıslah ve dene

me) 
9 Şef (Bağ-Bahçe) 

13 Tarım öğretmeni (Vilâyetler 
teşkilâtı) 

12 Ziraat muallimi (Zirai teşkilât) 
11 » » » » 
11 Tarım teknisiyeni (Vilâyetler 

teşkilâtı) 
11 Mutemet (Vilâyetler teşkilâtı) 
12 Tarım öğretmeni (Vilâyetler 

teşkilâtı) 

1 

1 

1 
1 

2 
1 
2 

3 
1 

35 

30 

35 
40 

20 
25 
30 

30 
30 

25 
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D. Memuriyetin nev'i 

11 2 nci sınıf ziraat muallimi (Zi
raat teşkilâtı) 

10 Şef (Tohum temizleme evleri) 
10 Tarım teknisiyeni (Vilâyetler 

teşkilâtı) 
11 Ambar ve ayniyat memuru (Vi

lâyetler teşkilâtı) 
10 Muamelât memuru (Vilâyetler 

Aded Maaş 

4 30 
1 35 

4 35 

1 30 

D. 

7 
7 

10 

8 

Memuriyetin nev'i 

teşkilâtı) 
Müdür (Bağ - Bahçe) 

» (Tohum ıslah istasyon
ları) 
1 nci sınıf ziraat muallimi (Vi
lâyetler teşkilâtı) 
Mıntaka ziraat mütehassısı (Zi
raat teşkilâtı 

A.ded 

2 
1 

1 

1 

1 

[3] - SAYILI CETVEL 

Müessesenin adı 
Bulunduğu 

mahal 

1. Toprak ve Gübre Araştırma Ens
titüsü Ankara 

2. Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü Tarsus 
3. Bölge Sulu Ziraat Deneme İstas

yonu Menemen 
4. Bölge Sulu Ziraat Deneme istas

yonu Çumra 
5. Bölge Sulu Ziraat Deneme İstas

yonu Eskişehir 
6. Karadeniz Bölgesi Toprak Tahlil 

Lâboratuvarı İzmir 
7. Ege Bölgesi Toprak Tahlil Lâbo

ratuvarı Samsun 
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Ziraat Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Münhasıran TOPRAKSU hizmetlerinde çalışanlar için 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

/ - MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Umum Müdür (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 1 1 500 
Umum Müdür Muavini (Yük
sek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 
Fen Heyeti Reisi (Yüksek 
Ziraa Mühendisi) 1 1 250 
Araştırma İşleri Müşaviri 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 
Zirai İktisat Müşaviri 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 
Toprak Etüd ve erozyon iş
leri Müşaviri (Yüksek Ziraa! 
Mühendisi) 1 1 250 
Zirai Sulama ve Drenaj İşleri 
Müşaviri (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 1 1 250 
Hukuk Müşaviri 1 1 250 
Şube Müdürü (Yüksek Zira
at Mühendisi) 3 1 100 
Şube Müdürü 2 1 100 
Teknik Hesap İşleri Müdürü 1 1 100 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, su 
veya inşaat) 6 1 100 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, su 
veya inşaat) 7 950, 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, su 
veya inşaat) 9 800 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, su 
veya inşaat) 
Makina Mütehassısı 
Şef 

12 
1 
1 
2 

700 
950 
950 
800 

D. Memuriyetin nev'i 

8 Muamelât memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 

Aded Aylık 

10 

1 700 
3 600 
4 500 
5 450 

II - TAŞRA TEŞKİLÂTI 

A) Bölge müdürlükleri 

Bölge Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Bölge Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Başmühendis (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Başmühendis (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat,, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Makina Mütehassısı 
Lâboratuvar Şefi (Yüksek 
Ziraat Mühendisi) 

7 Asistan 
8 Ziraat Teknisyeni 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
7 İdare Şefi 
8 Muamelât Memuru 
9 >̂ » 
10 » » 
11 » » 

5 1 250 

5 1 100 

10 1 100 

20 950 

20 

40 

800 

700 

600 

45 
10 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

500 
700 

950 
800 
700 
600 
500 
400 
800 
700 
600 
500 
400 
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38 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

B) Araştırma ve Deneme mûessseeleri 
Araştırma Enstitüsü Müdü
rü (Yüksek Ziraat Mühen
disi) ' 2 1 500 
Deneme istasyonu Müdürü 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 3 1 250 
Başasistan (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) » 3 1 100 
Başasistan (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 5 950 
Asistan (Yüksek Ziraat Mü-

9 
10 
11 
12 

4 

hendisi) 
Ayniyat Memuru 
A*mfbar Memuru, 
Muamelât memuru 
Kâtip 

C) İşletmeler 
İşletme Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 

15 
5 
5 

5 
5 

5 

700 
600 
500 
450 
400 

1 250 

D: • Memuriyetin nev'i 

5 işletme Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 

6 işletme Mühendsi (Yüksek 
Ziraat Mühendisi) 

Aded Maaş 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 

8 
9 

10 
11 
12 
10 

Makina Mütahassıs 
» » 

Ziraat Teknisyeni 
> » 
> • • » 

.» » 
Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Muamelât Memuru 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 

» » 
» » 
» ;» 

Veznedar 

3 Müdür (Toprak ve Gübre 
Araştırma Enstitüsü) 

4 Müdür (Sulu Ziraat Istas-
y onları) 

5 Müdür (Sulu Ziraat İstas
yonları) 

7 Ziraat Teknisyeni (Sulu Zi
raat istasvoınları) 

10 Ayniyat Memuru (Sulu Zi
raat 'istasyonları) 

10 Mutemet (Sulu Ziraat İstas
yonları) 

10 Memur (Sulu Ziraat istas
yonları) 

10 Ambar Memuru (Sulu Zi
raat istasyonları) 

11 Memur (Sulu Ziraat İstas
yonları) 

10 Asistan (Tohum Islah ve 
Deneme) 

9 Şef (Bağ- Bahçe) 
İS Tarım öğretmeni (Vilâyet

ler, teşkilâtı) 
12 Ziraat Muallimi (Zirai Teş

kilât) 

[2] SAYİLİ CETVEL 
11 Ziraat Muallimi 

1 500 

1 250 

1 100 

800 

500 

500 

500 

500 

450 

500 
600 

350 

400 

(Zirai teş
kilât) 

11 Tarım Teknisyeni (Vilâ
yetler teşkilâtı) 

11 Mutemet (Vilâyetler teşki
lâtı) 

12 Tanım öğretmeni (Vilâyet
ler teşkilâtı) 

11 2 nci Sınıf Ziraat Muallimi 
(Zirai teşkilât)' ' •' 

10 Şef (Tohum Temizleme Ev
leri) 

10 Tarım Teknisyeni (Vilâ
yetler teşkilâtı) 

11 Ambar ve-Ayniyat Memu
ru (Vilâyetler teşkilâtı) 

10 Muamelât Memuru (Vilâ
yetler teşkilâtı)^ 

7 Müdür (Bağ-Bahçe) 
7 Müdür (Tohum ıslah istas

yonları) 
10 1 nci Sınıf Ziraat Muallimi 

(Vilâyetler teşkilâtı) -
8 Mmtaıka Ziraat Mütehassısı 

(Ziraat teşkilâtı) 

5 1 100 

10 
5 
5 
2 
3 
5 

10 
10 
ıo 
10 
10 
, 1 
2 
3 
4 

ıo 

2 

3 

-l/f 
2 

• ' • * 7 ' : 

1 

4 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
400 
500 

450 

450 

450 

400 

450 

500 

500 
J 

450 

500 
800 

800 

500 

700 

[3] SAYILI CETVEL 
Lâyihanın 3 «ayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

(Münhasıran TOPRAKSU hizmetlerinde çalışanlar için) 

D. Memuriyetin nev'i 
Maaş 

Aded tutarı 

7 - MERKEZ TEŞKtLÂTl 

Umum Müdür (Yüksek Zira
at Mühendisi) ,1 1 500 
Umum Müdür Muavini (Y. 
Ziraat Mühendisi) 2 1 250 
Fen Heyeti Reisi ( Y u t a k 
Ziraat. Mühendisi) * 1 1 250 
Araştırma İşleri Müşaviri 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 
Zirai İktisat Müşaviri (Yük
sek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 
Toprak Etüd ve Eroziyon İş
leri Müşaviri (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 1 1 250 
Zirai Sulama ve Drenaj İş
leri Müşaviri (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 1 1 250 
Hukuk Müşaviri 1 1 250 
Şube Müdürü (Yüksek Zira
at Mühendisi) 3 1 100 
Şube Müdürü 2 1 100 
Teknik Hesap İşleri Müdürü 1 1 100 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 6 1 100 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 7 950 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 9 800 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Örtnan, Su 
veya İnşaat) 12 700 
Malkina Mütehassısı 1 950 
Şef 1 950 

» 2 800 

D. Memuriyetin nev'i 

8 Muamelât Memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » • ' » 

Maaş 
Aded tutarı 

10 

8 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
7 

II - TAŞRA TEŞKİLÂTI 

A) Bölge Müdürlükleri 

Bölge Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Bölge Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
Başmühendis (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 
Başmühendis (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su 
veya İnşaat) 
Makina Mütehassısı 
Lâboratuvar Şefi (Yüksek 
Ziraat Mühendisi) 
Asistan 
Ziraat Tcknisiyeni 

> » 
İdare Şefi 

30 

40 

700 
600 
500 
450 

5 1 250 

5 1 100 

10 1 100 

20 950 

20 Ş00 

700 

600 

45 
10 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 

500 
700 

050 
800 
700 
600 
500 
450 
800 

( S . Sayıs ı : 3 4 ) 
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D. 

8 
9 

10 
11 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Muamelât Memuru 
» » 
» » 
» » 

Aded 

10 
10 
10 
10 

Maaş 
tutarı 

700 
600 
500 
450 

B) Araştırma ve Deneme Müesseseleri 

Araştırma Enstitüsü Müdü
rü (Y. Ziraat Mühendisi) 
Deneme İstasyonu Müdürü 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 
Başasistan (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 
Başasistan (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 
Asistan (Yüksek Ziraat Mü
hendisi) 
Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Muamelât Memuru 
Kâtip 

2 

3 

3 

5 

15 
5 
5 
5 
5 

1 500 

1 250 

1 100 

950 

700 
600 
500 
450 
400 

D. 

4 

5 

6 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11-
12 
10 

Memuriyetin nev'i 

! C) İşletmeler 

İşletme Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
İşletme Müdürü (Yüksek Zi
raat Mühendisi) 
İşletme Mühendisi 
Ziraat Mühendisi) 
Maıkina Mütehassısı 

» 5> 

Ziraat Teknisiyeni 
» » 
» » 
> s> 

Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Muamelât Memuru 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 

» » 
» » 
» » 

Veznedar 

(Yüksek 

. 

Aded 

5 

5 

10 
5 
5 
2 
3 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
3 
4 

10 

Maaş 
tutarı 

1 250 

1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
400 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

3 Müdür (Toprak ve Gübre 
Araştırma Enstitüsü) 

4 Müdür (Sulu Ziraat İstas
yonları) 

5 Müdür (Sulu Ziraat İstas
yonları) 

7 Ziraat Teknisiyeni (Sulu Zi
raat istasyonları) 

10 Ayniyat Memuru (Sulu Zi
raat istasyonları) 

10 Mutemet (Sulu Ziraat istas
yonları) 

10 Memur (Sulu Ziraat istas
yonları) 

10 Ambar Memuru (Sulu Ziraat 
istasyonları) 

11 Memur (Sulu Ziraat istas
yonları) 

1 500 

1 250 

1 100 

800 

500 

500 

500 

500 

450 

10 Asistan (Tohum Islah ve De
neme) 

9 Şef (Bağ - Bahçe) 
13 Tarım Öğretmeni (Vilâyetler 

Teşkilâtı) 
12 Ziraat Muallimi (Zirai Teş

kilât) 
11 Ziraat Muallimi (Zirai Teş

kilât) 
11 Tarım Teknisiyeni (Vilâyet

ler Teşkilâtı) 
11 Mutemet (Vilâyetler Teşkilâtı) 
12 Tarım öğretmeni (Vilâyetler 

Teşkilâtı) 2 
11 2 nci Sınıf Ziraat Muallimi 

(Ziraat Teşkilâtı) 4 
10 Şef (Tohum Temizleme evleri) 1 

1 
1 

2 

1 

2 

3 
1 

500 
600 

350 

400 

450 

450 
450 

400 

450 
500 

(S. Sayısı: 34) 
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I>. 

10 

11 

10 

7 

Memuriyetin nev'i 

Tarım Teknisiyeni (Vilâyet
ler Teşkilâtı) 
Ambar ve Ayniyat Memuru 
(Vilâyetler Teşkilâtı) 
Muamelât Memuru (Vilâyet
ler Teşkilâtı) 
Müdür (Bağ - Bahçe) 

Aded 

4 

1 

2 
1 

Maaş 
tutarı 

500 

450 

500 
800 

D. 

7 

10 

8 

Memuriyetin nev'i 

Müdür (Tohum Islah istas
yonları) 

1 nci Sınıf Ziraat Muallimi 
(Vilâyetler Teşkilâtı) 

Mmtaka Ziraat Mütehassısı 
(Ziraat Teşkilâtı) 

Âded 

1 

1 

1 

Maaş 
tutarı 

800 

500 

700 

[3] SAYILI CETVEL 

I - MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Umum Müdür Muavini (Y. 
Ziraat Mühendisi) 
Araştırma îşleri Müşaviri 
(Y. Z. Mühendisi) 
Zirai iktisat Müşaviri (Y. Z. 
Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 
inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 
inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis ve ya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 
inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 
inşaat Mühendisi) 3 700 

1 1 250 

1 1 250 

1 1250 , w 

2 1 100 

13 

/ / - TAŞRA TEŞKİLÂTI 

(Bölge Müdürlükleri) 

4 Böjge Müdürü (Y. Z. Mü
hendisi) 2 

5 Bölge Müdürü (Y. Z. Mü
hendisi) 4 

5 Başmühendis (Y. Z. Mühen
disi) 6 

6 Başmühendis (Y. Z. Mü
hendisi) 12 

7 Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 

2 950 

3 800 

1 250 

1 100 

1 100 

950 

9 
10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 

inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya 
hendis (Ziraat, Orman, 
inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya 
hendis (Ziraat, Orman, 
inşaat Mühendisi) 
Yüksek Mühendis veya 
hendis (Ziraat, Orman, 
inşaat Mühendisi) 
Makina Mütehassısı 
Ziraat Teknisiyeni 

» » 
» » 
> » 

idare Şefi 
Muamelât Memuru 

> » 
:» » 
» » 

Mü-
Su, 

Mü-
Su, 

Mü-
Su, 

8 

15 

16 

22 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
3 
3 

800 

700 

600 

500 
700 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 

125 

777 - İşletmeler 

4 işletme Müdürü (Y. Z. Mü
hendisi) 3 1 250 

5 işletme Müdürü (Y. Z. Mü
hendisi 3 1 100 

6 işletme Mühendisi (Y. Z. 
Mühendisi) 6 950 

7 Makina Mütehassısı 2 800 
8 » » 2 700 
9 Ziraat Teknisiyeni • 1 600 

10 » » 3 500 
11 » » 6 450 

(S. Sayıştı: 34) 
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D. 

9 
10 
11 
8 

10 

Memuriyetin nev'i 

Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Muamelât Memuru 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 

Aded 

6 
6 
6 
6 
1 

Maaş 
tutarı 

600 
500 
450 
700 
500 

D. 

11 
12 
10 

Memuriyetin nev'i 

Muhasebe Memuru 
» » 

Veznedar 

[4] SAYILI CETVEL 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 

7. 

Müessesenin adı 

Toprak ve Gübre Araştırma 
Enstitüsü 
Sulu Ziraat Araştırma Ensti
tüsü 
Bölge Sulu Ziraat Deneme İs
tasyonu 
Bölge Sulu Ziraat Deneme İs
tasyonu 
Bölge Sulu Ziraat Deneme İs
tasyonu 
Karadeniz Bölgesi Toprak Tah
lil Lâboratuvarı 
Ege Bölgesi Toprak Tahlil Lâ
boratuvarı 

Bulunduğu 
mahal 

Ankara 

Tarsus 

Menemen 

Çumra 

Eskişehir 

Samsun 

îzmir 

>>•<< 

(S. Sayısı : 34) 
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4 2 7 3 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı 
Kanunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (1 /366) 

T. C. 
Başvekâlet 1 .VI .1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-919/1211 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yükselk Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
29 . V . 1959 tarihinde kararlaştırılan 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine 'bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı 
mucibesi ile 'birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUOIBE 

4273 sayılı Subaylar Heyetine malısuu terfi Kanununun muaddel 10 ncu maddesi, «subayların her 
rütbede fiilen bulunacakları asgari bekleme müddetlerini tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre subayların üsteğmen rütbesinde denizde ve havada yüzbaşı rütbesinde ıhavada, bin
başı rütbesinde denizde ve havada, Tuğgeneral rütbesinde ise 'havada birer yıl noksan bekleme 
müddetine tâbi olacakları esası kabul edilmiştir. Ancak havada uçuculuktan ayrılarak yer hizme
tinde istihdam edilen subayların kara ordusundaki emsalini geçmemek üzere terfi e'decefcleri ka
nunda yer almış olduğu halde deniz sınıfının muharip sınıfı olan makina ve güverteden maada 
diğer sınıfları için bu hususta bir sarahat bulunmamış ve yıpranma hususunu esas alan noksan 
bekleme (keyfiyetinden gemilerde hiç hizmet görmemiş olanlar da istifade etmek durumuna girmiş 
'bulunmaktadırlar. Bunu önlemek ve âdil bir esas dâhilinde gemilerde hizımet edenlerin noksan 
beklemek suretiyle terfilerini 'temin etmek maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

353 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/366 
Karar No. 40 

13 . Yi . 1959 

Yüksek Reisliğe 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihası ilgili vekâletler mümessillerinin de 
iştirakleriyle encümenimizde tetkik ve müza
kere edildi : 

Lâyiha esas itibariyle yerinde görülmekle 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. Ancak, 
5611 sayılı Kanunla kabul edilen şekildeki de
nizde tâbirinden istifade etmeleri için Devlet 
Şûrasına dâva açıp da kazananlarla aynı du
rumda ve yukardaki maddeye vaziyetleri teta
buk ettiği halde Devlet Şûrasında dâva açma
mış veya dâvaları müruruzaman sebebiyle red
dedilmiş bulunanların muadeletinin temini ga
yesiyle bir muvakkat madde eklenmesi lüzumlu 

görülmüş ve bu şekilde kanun lâyihası kabuî 
olunmuştur. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi 
Nevşehir 
Z. tiner 

Erzurum 
M. Zeren 

İstanbul 
İV. Ataç 
istanbul 

T. Yazıcı 
îzmir 

F. Tlçaner 

M. Muharriri 
İçel 

Y. Karabulut 
Giresun 

S. Altıncan 
İstanbul 

M. Kemalyeri 
İzmir 

P. Arıburun 
Konya 

/. A. Akdağ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 sa
yılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine aşağıda 
yazılı (G) fıkrası ilâve edilmiştir : 

«G) Bu maddenin birinci bendindeki, üst-
teğmenin havada, denizde, yüzbaşının havada, 
binbaşının havada, denizde, tuğgeneralin hava
da birer yıl noksan beklemeye tâbi olacakları 
hakkındaki hükümden; havada uçucular, deniz
de güverte ve makina sınıfları ile o rütbelere ait 
asgari bekleme.müddetlerinin en az üçte birini 
bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle geçiren de
niz yardımcı sınıf subayları istifade ederler.» 

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

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. —- 4273 sayılı Kanunun 5611 ve 
6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna mu
vakkat bir madde eklenmiştir. 

«G) Bu maddenin 1 nci bendindeki, üsteğ
menin havada, denizde, yüzbaşının havada, 
binbaşının havada, denizde, tuğgeneralin ha
vada birer yıl noksan beklemeğe tabi olacak
ları hakkındaki hükümden; havada uçucular, 
denizde güverte ve makina sınıflariyle o rütbe
lere ait asgari bekleme müddetlerinin en az üç
te birini bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle 
geçiren deniz yardımcı sınıf subayları istifade 
ederler.» ' 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 353 ) 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . V . 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz Vekili 

imar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

8. Ataman 

M. M. E. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 neü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

mmm 
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4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

(î/366) 

' T. C. 
Başvekâlet 1 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
TetkiJ; Dairesi 

Sayı : 71-919/1211 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 

29 . V . 1959 tarihinde kararlaştırılan 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mı-
cibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımda arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun muaddel 10 ncu maddesi, subayların her 
rütbede fiilen bulunacakları asgari bekleme müddetlerini tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre subayların üsteğmen rütbesinde denizde ve havada, yüzbaşı rütbesinde havada, bin
başı rütbesinde denizde ve havada, tuğgeneral rütbesinde ise havada birer yıl noksan bekleme müd- • 
detine tâbi olacakları esası kabul edilmiştir. Ancak havada uçuculuktan ayrılarak yer hizmetinde 
istihdam edilen subayların kara ordusundaki emsalini geçmemek üzere terfi edecekleri kanımda yer 
almış olduğu halde deniz sınıfının muharip sınıfı olan makina ve güverteden maada diğer sınıfları 
için bu hususta bir sarahat bulunmamış ve yıpranma hususunu esas alan noksan bekleme keyfiyetin
den gemilerde hiç. hizmet görmemiş olanlar da istifade etmek durumuna girmiş bulunmaktadırlar. Bunu 
•enlemek ve âdil bir esas dâhilinde gemiivrde hizmet edenlerin noksan beklemek suretiyle terf ilerim 
temin etmek maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Milli Müdafaa Encümeni 
Esas No. 1/366 

Karar No. 40 

13 . VI .. 1959 

Yüksek Reisliğe 

4273 sajalı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 
neu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihası ilgili vekâletler mümessillerinin de 
iştirakleriyle encümenimizde tetkik ve müza
kere edildi : 

Lâyiha esas itibariyle yerinde görülmekle 1 
nci madde aynen kabul edilmiştir. Ancak, 5611 
sayılı Kanunla kabul edilen şekildeki, denizde 
tâbirinden istifade etmeleri için Devlet Şûra
sına dâva açıp da kazananlarla aynı durumda 
ve yukardaki maddeye vaziyetleri tetabuk et
tiği halde Devlet Şûrasında dâva açmamış veya 
dâvaları müruru zaman sebebiyle reddedilmiş 
bulunanların muadeletinin temini gayesiyle bir 
muvakkat madde eklenmesi lüzumlu görülmüş 

ve bu şekilde kanun lâyihası kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvip

lerine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi 
Nevşehir 
Z. Üner 
Erzurum 

M. Zer en 
istanbul 
N. Ataç 
istanbul 

T. Yazıcı 
izmir 

F. Uçaner 

M. Muharriri 
İçel 

Y. Karabulut 
Giresun 

S. Altıncan 
istanbul 

M. Kemalyeri 
izmir 

P. Ariburun 
Konya 

/ . A. Akdağ 

MlLLÎ MÜDÂFAA ENCÜMENİNİN TADÎLl 

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 ve 
6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu madde
sine aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna mu
vakkat bir madde eklenmiştir. 

«G» Bum addenin 1 nci bendindeki, üsteğ
menin havada, denizde, yüzbaşının havada, bin
başının havada, denizde, tuğgeneralin havada 
birer yıl noksan beklemeye tâbi olacakları hak
kındaki hükümden; havada uçucular, denizde 

güverte ve makina sınıflariyle o rütbelere ait 
asgari bekleme müddetlerinin en az üçte birini 
bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle geçiren 
deniz yardımcı sınıf subayları istifade ederler. 

MADDE 2. — Lâyihanın ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/366 
Karar No. 8 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

15 . XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın

daki kanun lâyihasına dair ikinci içtima sene
sinde encümenimizce hazırlanıp Umumi He
yette müzakeresi yapılamıyan mazbatamız Da-

( S . Sayısı : 353 e ek ) 
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hilî Nizamnamenin 42 nci maddesi hükmüne göre 
takabbül için encümenimize iade olunmakla il
gili vekâletler mümessillerinin de iştirakleriyle 
yeniden tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümet lâyihasının mueip sebepleri yerinde 
görülmekle beraber aynen kabul edildiği takdirde 
Filo Kumandanlıkları karargâhlarında vazife gö
ren subayların, haddizatında vazifeleri gemide 
geçmekle beraber, istisnai olarak karargâhın gay-
rifaal gemilere intikalinde, hizmetlerinin (Ge
mide) sayılıp sayılmıyacağı mevzuunda bir te
reddüt hâsıl olacağı düşünülerek ek fıkraya (Fi
lo kumandanlıkları karargâhlarında) hizmet 
gören subayların da ilâvesi suretiyle fıkra yeni
den tanzim ve bu şekilde kabul olunmuştur. Ay
rıca, noksan beklemeden istifade prensibi, sa
dece rütbesine ait asgari bekleme müddetnin 
üçte birini gemide hizmet etmek suretiyle geçi
renlere aidolduğu cihetle umumilik prensibini 
ihlâl etmemek zaruretiyle bu hüküm, deniz kuv
vetlerinin muharip ve yardımcı bütün sınıflarına 
teşmil olunmuştur. 

Encümenimiz, başkaca mazide aynı prensibe 
tevfikan, rütbesine ait asgari müddetin üçte bi
rini gemide hizmet etmek suretiyle geçirmiş olan 
subayların da (G) fıkrası hükmünden istifade 
ettirilmelerini mâdelete uygun görmüş ve bu 
itibarla bir muvakkat madde tanzim olunmuş
tur. 5611 sayılı Kanun, denizde yalnız üsteğ
men ve binbaşı rütbelerinde birer sene noksan 
beklemeyi kabul etmekle beraber bir intikal ka
nunu olan 5609 sayılı Kanunun muvakkat mad
desi, evvelce karada 9 sene bekleme müddeti olan 
yüzbaşıların denizde 8 sene beklemek suretiyle 
binbaşılığa terfi ettirileceğini tesbit etmiş bu
lunmakla, bu şekilde denizde yüzbaşı rütbesin
de 9 sene bekleme müddetine tâbi tutulmuş 
olan deniz subaylarının - Askerî memur iken bil-
âhara muhtelif suretlerle yardımcı sınıf subay
lığa nakledilmiş ve halen yardımcı sınıf subayı 
olarak vazife görenler dâhil - (G) fıkrası hük
münden istifade ettirilmelerini de muadelet esas
larına uygun görmüştür. Muvakkat maddeye ay
rıca, hizmet şekli mazide Filo Kumandanlıkları 
karargâhiyle ayni mahiyette görülen Donanma 
Kumandanlığı karargâhı mensuplarının da ithali 

zaruri bulunmuştur. Bu şekilde muvakkat mad
de, 5609 sayılı Kanunun meriyet tarihi 30 Hazi
ran 1950 ve 5611 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği 24 Mart 1950 tarihinden bu kanunun neşri 
tarihine kadar denizde üsteğmen, yüzbaşı ve 
binbaşı rütbelerine ait asgari müddetin üçte bi
rini gemide, Filo ve Donanma kumandanlıkları 
karargâhlarında hizmet etmek suretiyle geçiren 
ve halen deniz kuvvetlerinde yardımcı sınıf su
bay olarak vazifeli bütün subaylara tatbik edile
cektir. 

Evvelce^ 5609 ve 5611 sayılı kanunlara istina
den idari ve kazai kararlarla nasıpları tashih 
edilmiş olanların hukuku mahfuz bulunduğundan 
tekrar muvakkat madde hükmünden istifade 
etmemeleri tabiî görülmekle maddeye bu yolda 
bir hüküm sevk edilmiştir. Ayrıca, bu nasıp tas
hihlerinden dolayı da maaş farkları ödenmiye-
cektir. 

Bu esaslar dâhilinde tadilen lâyiha kabul 
edilmiş ve bir muvakkat madde eklenmiştir. 
, Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasviple

rine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi 

Nevşehir 
Z. tiner 

Kâtip 
îçel 

Y. Karabulut 
# 

Çankırı 
D. Akçaoğlu 

îmzada bulunamadı 
tstanbul 
N. Ataç 

istanbul 
T. Yazıcı 

Konya 
/. A. Akdağ 

Niğde 
A. Eren 

îmzada bulunamadı 

M. Muharriri 
Nevşehir 

8. H, Ülkün 

Ankara 
S. Soley 

îmzada bulunamadı 
Giresun 

S. Altmcan 
îmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. F. Cebesoy 

îmzada bulunamadı 
îzmir 

F. Uçaner 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Tekirdağ 
N. Aknoz. 
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4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 ncu 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 sa
yılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine aşağıda 
yazılı (G) fıkrası ilâve edilmiştir : 

«G) Bu maddenin birinci bendindeki, üs
teğmenin havada, denizde, yüzbaşının havada, 
binbaşının havada, denizde, tuğgeneralin ha
vada birer yıl noksan beklemeye tâbi olacakları 
hakkındaki hükümden; havada uçucular, deniz
de güverte ve maikina sınıfları ile o rütbelere ait 
asgari bekleme müddetlerinin en az üçte birini 
bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle geçiren De
niz yardımcı sınıf subayları istifade ederler, t. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meri
yete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . V . 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aher 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğhı 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 ve 
6557 sayıl L kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine 
aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna aşağıdaki mu
vakkat madde eklenmiştir : 

G) Bu maddenin 1 nci bendindeki üsteğme
nin denizde ve havada, yüzbaşının havada, bin
başının denizde ve havada ve tuğgeneralin hava
da birer yıl noksan beklemeye tâbi olacakları hük
münden, havada uçucular, denizde rütbelerine 
ait 'bekleme müddetlerinin en az üçte birini bilfiil 
gemide ve filo kum anda nlıkl arı karargâhlarında 
hizmet etmek suretiyle geçiren deniz muharip ve 
yardımcı sınıf subaylar istifade ederler. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden önce; denizde üsteğmen, binbaşı rütbele
rine ait bekleme müddetlerinin ve 5609 sayılı Ka
nuna göre denizde yüzbaşılıkta 8 yıl bekleme 
müddetine tâbi olduğu halde, 9 yıl bekletilmiş 
olanlardan, bu müddetin üçte birini bilfiil gemi
de ve donanma ve filo kumandanlıkları karargâh
larında hizmet etmek suretiyle geçirmiş olan de
niz yardımcı sınıfı subayları da - askerî memur 
iken yardımcı sınıf subaylığa geçirilmiş olanlar 
dâhil - (G) fıkrası (hükmünden istifade ederler. 

Yapılacak nasıp tashihi erinden dolayı maaş 
farkı verilmez. 

5609 ve 5611 sayılı kanunlara göre idari ve 
kazai kararlarla nasıpları evvelce tashih edilmiş 
olanlar bu hükümden istifade edemezler. 

MADDİ] 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

(S . Sayısı : 353e ek) 
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Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H, Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili w 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve îskân Vekili 
M- Berk 

Koordinasyon Vekil: ve 
Sanayi V. V. 
S. Ataman 

mmm 
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