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ZABIT CERİDESİ 

Kırk dokuzuncu inikat 

27 .II. 1960 Cumartesi 

Mtinderecat 

804 

Sayfa 
1. — Sabık zabıt hulâsası 800:801 
2. — Havale edilen evrak 801 
3. — Yoklama 801,825 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 
1. — Vazifeten yurt dışında bulunan 

Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun 
avdetine kadar kendisine, Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in vekâlet edeceğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/564) 

2. — Devlet Vekili ve Rize Mebusu İz
zet Akçal'm, Tapulama kanunu lâyihası
nın kurulacak muvakkat bir encümende 
müzakeresiııe dair takriri (1/536, 4/535) 

5. — Müzakere edilen maddeler 
1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumi

ye kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/454) 804:942 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/461) 804:806,821,821:825,807: 

825,825:829,943:947 
S — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/426) 807:825,825:829,837, 

840,841,948:952 

80i 

804 
804 

Şayia 
§ — Ziraat Vekâleti 829:864 
4. —. Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/459) 829: 

859,864,871,953 £57 
5. —-r Orman ¥mum Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En-. 
cümeni mazbatası (1/466) 829:864,869:871, 

958:962 
6. — 3204 sayılı Orman Umum Mü

dürlüğü teşkilât Kanunu ile 3818, 3904, 
4777, 6223, 6752 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/476) 864:865 

7. — Bursa mebusları Sadettin Karaca
bey ve Nurullah İhsan Tblon'un, 904 sa
yılı Islahı hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Ziraat Encümeni mazbatası 
(3/391) 865 

8. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Bütçe- encümenleri 
mazbataları (1/321) 866:870,g95,942,983:987 

9. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Or-



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayfa 
fbatası (1/457) 873:889,902,968:972 

11. — Yakın ve Orta - Doğu Çalışma 
Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/524) 889: 

893,902,973:977 
Ü — Çalışma Vekâleti 893:897,897:908 
V — Sanayi Vekâleti 909:928 
12. — Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı 

Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/467) 909:928,934,939,978:982 

13. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kanun lâyihasv 
ve Muvakkat Encümen maabatası (1/527) 929: 

937,942,988.-992 
Y — Basın - Yayın ve Turizm Umum 

•Müdürlüğü 937:942 

• o 

HBIT HULÂSASI 

Sayfa 
man Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin tadiline dair 4914 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ile izmir 
Mebusu Danyaİ Akbel'in, Mülhak Bütçeli 
idareler nakit ve ayniyatının muhafazasın
dan mesul olanlara kasa tazminatı veril
mesine dair kanun teklifi ve Ziraat, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/202, 2/250) 870:871,896,96^:967 

T — Devlet Meteoroloji îşleri Umum 
Müdürlüğü 871:873 

U — Münakalât Vekâleti 873:889 
10. — Devlet Hava Meydan!an İşlet

mesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz-

Birinci Celse 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası, 
Başvekâletin talebi üzerine, geriverildi. 

Maarif Vekâetî 1960 yılı bütçesinin fasılları 
özerinde görüşüldü. 

Adana Mebusu Suphi Baykam, müzakereler 
esnasında sükûneti ihlâl ettiğinden kendisine Ri
yasetçe iki ihtar cezası verildi. 

Saat 15 te toplanılmak üzere tnikada ara ve
rildi. 

İkinci Celse 
Maarif Vekâleti 1960 yılı bütçesi île, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversite^, 
Ege Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürümü 1960 malî 

yılı bütçe kanunları kabul edildi. 
İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılmasına, 

İstanbul iTeknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılmasına, 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı Kanun 
ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

2287 sayılı Kanunun 4113 s&yılı Kanunla de
ğiştirilen birinci maddesinde tadadedilen merkez 
dairelerine (Öğretmen Okulları Umum Müdürlü
ğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya-
pumasına, 

Maarif Vekâleti merkez teşkilatı ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 sayılı 
Kanunla değiştirilen İmam - Hatip okulları kad
rolarında değişiklik yapılmasına dair kanunlar 
kabul edildi. 

Nafıa Vekâleti 1960 yılı bütçesi ile, 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 ma

lî yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 malî 

yılı Bütçe Kanununun encümene giden iki fas
lından maada diğer fasılları kabul edildi. 

Adana Mebusu Rıza Tekeli, sükûneti ihlâl 
ettiğinden kendisine Riyasetçe iki ihtar cezası 
verildi. 

Ticaret Vekâleti 1960 malî yiîî bütçesi ka
bul edildi. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1960 
malî yılı bütçesinin, encümene giden bir faslın
dan maada diğer fasılları kabul elundu. 

27 Şubat 1960 Cumartesi günü saat 10 da top-

1960 C : l 
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
İzmir Mebusu 

İlhan Sipahioğlu 
Reisvekili 

Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
thsan Gülez 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Kütahya Mebusu 
Kemal özer 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 6115 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/534) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerin) 

2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bâ
zı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/535) (Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
rine) 

3. — Tapulama kanunu lâyihası (1/536) 
(Dahiliye, Adliye, İmar ve İskân, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 

4. — Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Anlaş
masının ve bu Anlaşmaya ek Protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet encümenleri mazbataları 
(1/435) (Ruznameye) 

5. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrilkaları 
Türk Anonim Şirketi kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/527) (Ruzname
ye) 

B İ R İ N C İ CELSE *> 
Açılma saati: 10 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Abdullah Keleşoğlu (Samsun). 

REİS — İnikadı açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
EEİS — Efendim, yapılan yoklama neticesin

de; ekseriyetin tahassul etmediği anlaşıldığından 

yarım saat sonra toplanılmak üzere İnikada ara 
veriyorum. 

Kapanma saati: 10,10 



Î K Î N C I CELSE 
Açılma saati : 10,50 

REÎS — Reisvekili îbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Abdullah Keleşoğlu (Samsun). 

RElS — Celseyi açıyorum. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Zaptı sabık 

hakkında söz istiyorum. 
REÎS — Tashih edilecek bir husus içinse bu

yurun. 
ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Geçen ini

katta zapta geçen bâzı sözler ve bâzı beyanların 
hakikata uymadığını ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen inikatta Maarif 
bütçesi görüşülürken buraların artırılmasını ta
lep eden ve bu yolda verdiği takriri izah eden 
Suphi Baykam arkadaşımın beyanına karşılık Ma
nisa Mebusu arkadaşımız, kendisinin de bursla 
dkumuş olmasına rağmen hizmeti mecburiyesini 
ifa etmediğini beyan suretiyle aralarında... 

RElS — İki arkadaşımızın karşılıklı konuş
maları ile şu sizin konuşmanızı alâkalı görmemek
teyim. Sizi ilgilendiren ve tashihi icabeden bir 
husus varsa lütfen onu söyleyiniz. 

SALÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon) 
—- Suphi Baykam'm avukatlığını yapıyor. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben Suphi 
Baykam'm avukatı tteğilim. O kendisini savuna
bilir. 

Sonra Necmettin önder arkadaşımız bu mev-
fcudaki konuşmasında Suphi Baykam'a hitaben 
«Kanuni vazife ve mükellefiyetinizi yapabilirsi
niz, ama ahlâki vecibenizi yerine getirmedikçe» 
deyince... 

NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Umu
mi konuştum, ona söylemedim. Zabıtlar meydan
dadır. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — «Ahlâki ve
cibenizi yerine getirmedikçe» deyince bendeniz 
ve orada bulunan bâzı arkadaşlar «Siz de dedik, 
askerlik vazifenizi yarıda bıraktınız.» 

REİS — Bu şekilde karşılrklj (dedim di, de
din di) şeklinde konuşmayınız. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Necmeddin 
Bey 'kendileri soruyorlar. Ben sadece «Siz de va

zifenize devam etmediniz» dedim. Yani vazifeyi 
yarıda bırakmak ahlâksızlıksa bunu da başka tür
lü izah etmek imkânı olmadığını söylemek istedim. 
Bunun üzerine arkadaşımız «ispat edemezseniz 
namussuzsunuz, alçaksınız.» dedi. (Soldan; «yok 
böyle bir şey» sesleri) Zabıt elimdedir. Zaptı 
tetkik ettim, şimdi okuyacağım. 

NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Şarta, 
muallâk söyledim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) ~~. Zaptı ay
nen okuyorum: 

RElS — Zabıtta tashihi mucip gördüğünüz 
hususlar varsa onlar üzerinde konuşunuz. Dün
kü mevzu üzerinde yeniden bir müzakere açmı-
yalım. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Olanları, ce
reyan edenleri ifade ederek söylenenlerin zapta 
yanlış geçtiğini ve Necmettin önder Beyin anla
madan bizi kasdederek; «ispat etmesi lâzımdır, na
mussuzdur, alçaklıktır ve saire» dediğini izah 
ediyorum. 

RElS — Şahap Bey rica ederim, böyle şeyler 
yok. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Zabıtta ay
nen mevcut, bunları aynen ifade ettiler. Şimdi 
Beyefendi bu kürsünün ispat yeri olmadığını bi
lerek, bunu kalkan ederek, bir ahlâksızlık isnat 
mahiyetini asla taşımıyan sözleri tahrif ederek ele 
alıyor ve uluorta, bizleri kasdederek, «namussuz
luk, ahlâksızlık, alçaklıktır» diye beyan ediyor 
ki doğru değildir. Sesini etrafa işittirmek istiye-
bilir ama bizim sırtımızdan geçinmesine hakkı 
yoktur. 

Şimdi teklifim, buraya lütfen gelsinler, bizim 
beyanımızı yanlış anladıklarını, (Ahalâksız, na
mussuz) sözlerini bu suretle ispata davet maksa-
diyle söylemediklerini ifade etsinler. Bunu yapa
madıkları takdirde ben de aynen bu sözleri kendi
sine iade ediyorum. 
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RElS — Necmaddin önder. 
NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlarım; bu mevzudaki beyanım ga
yet sarihtir. Hepsini vürgülüne, noktasına ka
dar tekrar edeceğim. Ve bunun bir noktasını dahi 
tashih etmek ihtiyacını duymadığımı yine teyid-
edeceğim. 

Dün burada; «Umumi olarak, mecburi hizmet 
ve bursiyer öğrencilerin vaziyetini tesbit eden 
esaslara dair bir kanun gelecektir» dedim. Bu 
geldiği zaman karşılıklı hizmet akdi mahiyetin
de olan bu kanunla hizmetin Devlete eda edilme
si aksi takdirde bunun karşılığı olan tahsisatın 
ödenmesi lüzumunu kanunun tesbit edeceğini ifa
de ettim. Buna karşılık beyanatımda dedim ki, 
bursiyer öğrenci bu burslardan faydalanarak oku
duktan sonra al paranı, ben borcumu eda ediyo
rum, Devletin hizmetini eda etmek mecburiyeti 
yoktur diyemiyecektir. «Ve çünkü dedim, bu su
retle bir borç hukukan eda edilebilir ama ahlâki 
olarak eda edilmemiş olur.» Sonra ilâve ettim, 
«Bir kimse bir kimseden hattâ senetli bir borç al
sa, on sene bu borcu savsaklasa, ödemese, müru
ruzamana uğrar. Bu takdirde hukukan borç 
sakıt olursa da ahlâkan eda edilmiş sayılmaz» 
dedim. 

Umumi mahiyette bu şekilde konuştuğum sı
rada bir iki arkadaşım, «Sen de askerî liseden 
kaçtın, vazife eda etmedin» dedi. Bunun üzerine 
haklı olarak aynen : «Benim askerî lise
den kaçtığım yolundaki beyan hakikata uy
mamaktadır, askerî liseden kaçtığımı ispat 
etmediğiniz takdirde bu şerefsizliktir, ah
lâksızlıktır» diye hepsini söyledim. Aske
rî liseden vazifeni bırakıp kaçtın diyen arkadaşa 
yine tekrar ediyorum; böyle bir şey asla yoktur. 

Bir de vaziyetin umumi mahiyetini ve nasıl 
ayrıldığımı söylemeliyim : Bir sene resmî olarak 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam 
ettim. Şahap Kitapçı, Mehmet Kartal, Nusret 
Safa Coşkun sınıf arkadaşlarımdır, bilirler. Kaç
ma diye bir şey yoktur. Arkadaşım böyle bir şey 
söylememişse sözlerimin kendisine muzaf olma
ması lâzımgelir. Yok söylemişse tasrih ediyorum, 
noktasına, virgülüne kadar ben de hepsini söy
ledim. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Aynı mevzu mu? 
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SUBHİ BAYKAM (Devamla) —Hayı r . 
REİS — Buyurun. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar; dün burada bursların artırılmasını isti-
yen önergemiz vesilesiyle konuşurken bâzı arka-
daşiarımızm bana nasıl tarizde bulunduklarını 
hepiniz gördünüz. Yapılan isnat ve iftiraları tav
zih ettim. Buna rağmen benden sonra kürsüye 
gelen üç arkadaş bu tavzihe, vesikalara dayanan 
sözlerine rağmen iddialara devam ettiler, meselâ 
Halil Turgut Bey... 

REİS — Suphi Bey; çok rica ederim, karşı
lıklı beyanlarla yeniden müzakere açmamıza im
kân yoktur. Siz zaptı spubılk hakkında konuşmak 
için söz aldınız. Konu dâhilinde kalınız. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Reis Bey, zap
tı sa;bı'k mevzuu içindeyim. Bakınız sözler zabıt
lara şu şekilde geçmiş, tetkik ettim, heyetiniz 
önünde açıklıyacağımı. 

Dün İlhan Sipahioğlu arkadaşımız; zabıtları 
tetkik edip size malûmat vereceğim dediği halde 
Umumi Heyete şu dakikaya kadar hiç kimse ma
lûmat vermemiştir. Bu sebeple ben arz ediyorum. 
Lütfen dinleyiniz. Zira zabıtlara geçmiş olan şu 
hususları bilhassa öğrenmemiz gerektir : 

Halil Turgut Bey : «Hiçbir vicdan mesuliyeti 
tanımadan konuşuldu,» dedi. Necmettin Önder 
Bey, biraz evvel de telkrar ettiği giıbi, «Ahlâki ve
cibelerin yerine getirilmemiş olduğunu» söyledi. 

REİS — Suphi Bey, siz burada söylenenlere 
cevap vermek mi istiyorsunuz? Bu mümkün de
ğildir Beyefendi, zabıtlar üzerinde konuşmanla; 
lâzımdır. Söz alırken de bu mevzu hakkında olma
dığını beyan ettiniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Efendim, 
bunlara ilâve olarak, Sadettin Yalım Bey bura
ya gelmiş ve bir nakîsnmız olduğunu ve bunun 
burada konuşulamıyacağını ifade etmiştir. Bun
lar asılsız ve seviyesiz isnatlardır. Bu tarz beyan
lara bir son vermek lâzımdır. Bu sözleri sahiple
rine iade ederim. Fikre, fikirle mukabele edilsin. 
Kim ne biliyorsa buraya getirsin. Ama bu şekil
de, bildim ki, dedim ki, duydum ki, bana dediler 
ki, diye konuşulursa bunun sonu gelmez. Bir aile
nin bir şahsın iffet ve vakarı karşılıklı buraya ge
tirilirse bundan herkes rencide olur. 

Bana gelince; hiçbir kimse, her hangi bir va
zifem, şalisi ve siyasi hayatım ve ailemin namus 
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ve haysiyeti hakkında tek kötü şey bulup buraya 
getiremez. Burada fikirler konuşulur. Bunun dı
şında iftira mahiyetinde söylenenleri huzurunuz
da sahibine iade ediyorum.. 

1. — Vazifeten yurt dışında ̂ ulunan Harici
ye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendisine, Dahiliye Vekili Namık Gedik'in vekâ
let edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/564) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile Pakistan'a gitmiş bulunan Hariciye 

Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendesine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in 
vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur Vekili 
Refik Koraltan 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Devlet Vekili ve Riza Mebusu tzzet Âk-

1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/454) 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/461) 

REÎS — Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 2 784 549 lira ve ya
tırım masraf lan için de, bağlı (A/2) işaretli cet- | 

Bu yol kapansın arkadaşlarım, bu kubbe altın
da vatandaşın haysiyet ve vakariyle oynanmasın. 

REÎS — Mesele bitmiştir. Ruznameye devam 
ediyoruz. 

çaVın, Tapulama kanunu lâyihasının kurulacak 
muvakkat bir encümende müzakeresine dair tak
riri (1/536, 4/535) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Tapulama kanunu lâyihasının bir an evvel ka-

nuniyet kesbetmesi için havale edilmiş olduğu Da
hiliye, Adliye, İmar ve İskân, Maliye ve Bütçe en
cümenlerinden seçilecek dörder azadan mürekkep 
muvakkat bir encümende müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Devlet Vekili 
İzzet Akçal 

REİS — Muvakkat encümen kurulması hak
kındaki takriri dinlediniz. Muvakkat encümen 
teşkilini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

yelde gösterildiği üzere 975 000 lira tahsisat veril
miştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. * 

A/l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 978 602 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 660 600 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 ,4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 37 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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F. 

209 

Lira 

210 

211 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REİS«— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gece pratika ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim maaşları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabal edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

200 432 

3 000 

82 140 

105 000 

36 000 

69 000 

25 000 

22 000 

35 000 

55 000 

27 000 

9 000 

175 000 

1960 0 : 2 
F. Lira 

407 Geriverilecek paralar 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

408 2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verilecek 
huzur ücreti 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 îlâç ve lâboratuvar masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma, amlralâj, sigorta 
masrafları 7 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 8 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Sağlık temizleme masrafları 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanun gereğince 
Sivil Müdafaa fonu karşılığı 3- 772 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 1 600 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 2 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan % 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. 
701 

741 

752 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapmı ve satınalma 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satınahnacak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

t : 49 27,2.1960 C : 2 
MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 000 

465 000 

310 000 

RE IS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Madde 1 tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 759 549) lira olarak tah
min edilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 

B - CETVELÎ 

Resimler 
REİS -~ Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul '• edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir; 
Geçen yıldan devrolunaeak na
kit 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 006 100 

59 168 

694 281 

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

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

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1960 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1960 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

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

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet * Vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 
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S — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeııi maz
batası (1/462) (1) 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ve 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün bütçesine bir
likte başlıyoruz. Söz alanları okuyorum : 

Hasan Tez, Yaşar Gümüşel, Reşit önder, İh
san Yalkm, Sırrı Atalay, Enver Dündar Başar, 
Abdullah Köksel, İsmail İnan, Ferid Melen. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Ahmet Sırrı 
Hocaoğlu. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AHMET 
SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — Muhterem ar
kadaşlarım. İnhisarlar Vekâletini, kendi em
tiasına alıcının iştira gücüne göre fiyat tes-
bit eden bir Amerikan tröstüne benzetmeye el
bette ki gönlümüz razı olmaz. 

Bu vekâleti mânevi hüviyetiyle sadece Dev
let bütçesine gelir sağlıyan, bunun dışında bü
tün sosyal ve ekonomik meselelere bigâne bir 
teşekkül olarakta kabul etmek elbetteki hak
sızlıkların en büyüğü olur. Fakat ne yapalım 
bu Vekâletin başında bulunanlar senelerdir, 
bütün iyi niyetli uyarmalarımıza rağmen, bir 
türlü malî, hami ve iktisadi olan, tek kelime 
ile bir âmme hizmetinin bulunan vasıflarını ih
tiva eden hakiki fonksiyonunu yalnız yapma
mış değil, yapmamayı da bir Hükümet progra
mı Shaline getirmiştir. Bugün Yüksek Meclisin 
müzakeresini yaptım 1960 yılı bütçe lâyihasın
da inhisarlar Vekâleti 1 mil var 181 milyon li
ra gelir tahmin etmektedir. Bunun 393 milyon 
lirası muhtelif vergi ve resimlerdir. 738 milyo
nu ise İnhisarların bir yıllık geliri olarak gös
terilmiştir. 

Mütedavil sermayesi şimdiye kadar kanu
nen 300 milvon olan, fiilî ve dolambaçlı yollar
la sermayesi 765 milyona yükseltilen bir •mües
sesenin bir yıl içinde hakiki sermayesinin iki 
buçuk misli yani 738 milyon kâr teminini dü
şünmek akıllara durgunluk verir. 

Vatandaşın ilikleri sümürülerek elde edile
cek bu kârm, Hükümet tarafından müdafaa 
tarzı ise pek acıklıdır. İnhisarlar Vekâleti va
sıtalı .vergilerin bir tahsil ve cibayet organıdır. 

(1) 53 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1960 0 : 2 
Bu sebeple bizim elde ettiğimiz kâr değil bir 
vergidir, diyorlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben de bîraz 
evvel yukarıda işaret etmiştim: 1960 yılında 
elde edilecek gelirlerin sadece 393 milyonu va
sıtalı vergidir, 738 milyonu ise kârdır. Bu kâ
rın Hazineye intikali mahiyetini asla değiştire
mez. İktisadi Devlet Teşekküllerinin de elde et
tikleri kârlar binnetice Hazineye intikal et
mektedir. Serbest rekabet esasına dayanarak 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin elde ettikleri 
kârları gayrimeşru addetmek mümkün delildir. 
Oysa ki tamamen bir Devlet inhisarı şeklinde 
olan Ve halkın zaruri ihtiyaçlarına tekabül eden 
inhisar maddelerini halka insafsızca pahalı 
olarak arz ederek yüz milyonlarca kâr temin 
ettik diye övünmek değil, üzülmek icabeder. 
Malını bir lira fazla fiyatla satan bir işporta
cıyı aylarca mahkûm ettiğimiz bir devirde in
hisarlar Vekâletinin yüz milyonlarca kâr temin 
etmesini vicdan huzuru ile kabul etmeye im'kân 
var mıdır ? 

Malî fonksiyonunun ifasında aşırı gayret- * 
keşliğe kapılan İnhisarlar Vekâleti müstahsili 
himaye vazifesini de o nispette ihmal etmekte
dir. 4 Ağustos para operas'iyonundan sonra tü
tün, bütün ihraç emtiasına tanınan 620 kuruş
luk primin dışında bırakılmıştı. Dış tedive im
kânlarını sağlama bakımından milli ekonomimi
zin 'omurgasını teşkil eden tütüne reva görü
len bu üvey evlât muamelesinin bas mesulü 
Hükümet ve onun bir uzvu olan i r "hisarlar Ve
kâletidir. Tütünün ihracını güçleştiren bu fak
tör dış piyasadaki yerimizi daha şimdiden ya
bancı rakiplerimize kaptırma tehlikesiyle bizi 
karşı karşıya bırakmakla kalmamış, 1956 - 1957 
tütün kampanyasından bu tarafa elde kalmış 
stoklardan da kurtulma kapılarını kapatmıştır. 

'Bütün bunlar bir tarafa, insafla FÖvlivelim, 
ahn teri ve göz nurunu tütün istahsilinde har-
cıyan binlerce yüz binlerce bu toprakın insa
nını şimdiye kadar her sene 400 milyon mun
zam bir vergi mükellefiyetine tâbi tutmak ne 
için ve kim için? Geçen sene bu kürsüden bu 
sene Bütee Encümeninde tütüne 620 kuruşluk 
ihraç priminin tanınmasını ilerive sürdüğümüz 
zaman E'ge milletvekillerinden bâzıları müstah
silin memnun olduğunu ve bayram havası için
de kampanyaya iştirak ettiğini söylîyerek id
dialarımızı redde çalışmışlardı. Bugün Hükü-
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metin tütüne de 620 kuruşluk ihraç primi tanı-
masiyle ttıaklı olduğumuz meydana çıkmıştır. 

Söz bu mecrada iken hemen işaret edelim 
ki tütün müstahsilinin derdi bununla bitmiyor. 
Kredi meselesi de müstahsilin bir iç ağrısı ha
linde devam etmektedir. Tütün müstahsılmdaıı 
kesilen yüzdelerde toplanan 85 milyon halâ 
meşkûk akibetinden kurtarılarak kurulması 
mutasavver bankanın tesisi yoluna girilmemiş
tir. / 

Muhterem arkadaşlarım, müstehlike ve müs-
tahsıla gadreden Demokrat Parti iktidarının 
İnhisarlar Vekâleti bizzat kendi memur, per
sonel ve işçisini de istismara devam etmekte
dir. 1952 şartlarına göre hazırlanmış bir bare
min ücret endekslerine % 20 zam yapılmak su
retiyle 4 Ağustos kararlarının ücretler ve ma
aşlar üzerinde yarattığı vehim sonuçlar kar
şılanmak istenmiştir. 

Senelerdir sefaletlerinin karşılığı olarak dü
şük ücretle çalışan tekel işçisinin aldığı % 20 

*zammı bu devre içinde % 31 nispetinde artan 
hayat pahalılığı silip süpürmekle kalmamış, iş
çinin sefaletini % 11 nispetinde de artırmıştır. 
Bu konuda Tekel Ban'kanınm 1957 de işçilere 
94 milyon ödediğimiz halde 1958 de 115, 1959 
(da ise 139 milyon ödedik diye rakamlar sıra
lanması Yüksek Meclisi yanıltmak arzusundan 
Tbaşka bir mâna taşımaz. 

Vekâletin 1957 ile 1960 istihsal seviyesinin 
mukayesesi işçi ücretlerinin nasıl senelerdir don
durulmuş olduğu hakikatma bizi ulaştırır., 

Bütçe Encümeninin İnhisarlar Vekâletine ait 
1960 yılı bütçesi kanun lâyihası raporunda bu 
hakikat pakınız nasıl ifadesini bulmaktadır : 
«Umumi masraflarda görülen artışa mukabil 
malzeme ve işçilikteki düşüşle maliyet yekûn ün
de geçen yıla nazaran büyük bir fark gösterme
miştir.» 

Tekel memur ve personelinin feci durumu 
Devletin diğer personel kadrosiyle müşterek va
sıfta olması hasebiyle bundan ayrıca burada 
bahsetmek lüzumunu hissetmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, İnhisarlar Vekâle
tinin müstehlik bakımından da tutumunu tet
kik .ederek küflü ve kurtlu sigaraların piyasaya 
nasıl sürüldüğünü, takibedilen basiretsiz ve 
demagojik bir politikanın neticesi olarak yer 
yer ve zaman zaman husule gelen sigara buh-
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ranlarmı, ağır aksak inşa edilen Maltepe Sigara 
Fabrikasının millete nasıl on milyonlarca lira
lık yeni mükellefiyetler yüklediğini tafsilâtiyle 
anlatarak Vekâletin aczini ispat etmek pekâlâ 
mümkündü. Ancak mal ve can emniyetinin mev
cudiyetini münakaşa ettiğimiz böyle bir devri 
dilârada teferruata kaçan sigara ambalajları
nın sefaletinden, tuz, kibrit, bira ve alkollü iç
kilerin münasebetsizliklerinden bahsetmenin 
yersizliğini kabul edeceğinizi ümidederim. 

Evet muhterem arkadaşlarım, mal ve can 
emniyetsizliği... Geçen senelerde bu kürsüden bu 
faciayı sizlere anlatmaya çalışmıştım. 900 kü
sur kilometre uzunluğundaki Cenup hudutları
mızda mal ve can emniyeti asla mevcut değil
dir. Bu bölgede akşam gün batınımdan sabahın 
lk aydınlıklarına kadar hiç kimse ölüm ve yan
gın gibi sebeplerle de olsa evinden çıkamaz. Köy
lünün harmanı, bostanı, bahçesi, hayvanları, ge
ce Allah'ın emanetine terk edilmiştir. Bunların 
alınmasından, yenmesinden, götürülmesinden 
veya tahribedilmesinden hiç kimse mesul değil
dir. Kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılığı önle
me bahanesiyle alman bu keyfî ve şiddetli ted
birler cümlesinden olarak mayın döşemek baha
nesiyle köylünün yüz binlerce dönüm toprağı 
zorla elinden alınmıştır. İstimlâk mi edilmiş? 
Hayır. Bu topraklar alınırken üzerinde bulunan 
mahsullerinin parası mı verilmiş? Hayır. Dahası 
var : Bu tedbirlerin alındığı tarihten bu yana 
bu hudut mmtakasında yüzlerce vatandaş ka
çakçılık namı altında öldürülmüştür. O kadar 
ki, bu öldürülenler arasında gece yatağından 
alınarak hudut boylarında kurşuna dizilenler de 
vardır. 

İşte muhterem arkadaşlarım; bütün bunla
rın cereyan ettiği bu memlekette mal ve can em
niyeti var mıdır diye soranlara, bizim de vere
ceğimiz cevap elbete ki, (hayır!) olacaktır. 

İnhisarlar Vekili istediği kadar «Gümrük ka
pılarının dışındaki gümrük kaçakçılığından biz 
mesul değiliz, alman tedbirler de Dahiliye Ve
kâletince alınmıştır» desin. Kaçakçılık gümrük 
kaçakçılığıdır. Gümrük kaçakçılığının men'ine 
dair alman tedbirler de Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili bu sıfatiyle ve ayrıca Hükümetin bir uz
vu olarak da mesul demektir. Bundan kaçın
maya ne bugün ve ne de yarın imkân buluna
maz. 
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NÂZIM T ANIL (Yozgad) — Bunun bu ve- ı 

kâletle alâkası yoktur. Dahiliye Vekâletini il- I 
gilendirir. | 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Devamla) — | 
Açarsınız bir Meclis tahkikatı, bunu ben ispat I 
etmeye hazırım. Eğer ispat edemezsem mebus
luktan istifa ederim. Hükümet de istifa eder 
mi? (Soldan, gürültüler) 

Anayasa hükümlerinin meriyet kazanacağı 
bir devirde Divanı Âliye sevkı muhtemel olan 
işbu vekâletin bütçesine biz büyük bir vicdan 
huzuru içinde elbette ki kırmızı oy vereceğiz. 
Beyaz oy kullanacak arkadaşlarımız hesapları
nı yarın seçim zamanı millete vereceklerdir. | 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Nâzım 
Tanıl. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÂZIM TA
NIL (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
söz almış bulunuyorum. Burada benden evvel 
konuşan muhalefete mensup arkadaşımızın be
yanları tamamen hilâfi hakikattir. Ben cevap 
vermeye tenezzül etmem. (Sağdan, «Ayıp sana» 
sesleri) 

Hükümet hakkında tahkikat açın, kendileri 
ispat edecekmiş. Millet zaten her mevzuda ya
lan, tezvir, iftira yaptığınıza, hakikatleri tartış
madan korktuğunuza, yalnız Mecliste yalanpı 
pehlivanlar gibi vücut gösterisi yaptığınıza ina
nıyor. 

Ben, konuşmalarımı tamamen bu bakanlığın 
teknik çalışmalarına inhisar ettireceğim. Mil
let sizin hakkınızda kararı zaten vermiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda 
takdim olunan 7 281 695 000 liralık gelir 
bütçemizin 3 126 951 035 lirasının, bu vekâ
let bünyesi içinde yer alan Gümrükler Umum 
Müdürlüğü ilo inhisarlar Umum Müdürlüğün
ce sağlandığı yüksek malûmlarıdır. Bu miktar 
gelir bütçemizin % 42,94 ünü teşkil etmektedir. 

Muhterem arkaadşlarım; sizlere ana hatla-
riyle bu vekâletin çalışmları hakkında kısaca 
malûmat arz edeceğim •. 

Gümrük işleri : 
Yüksek malûmlarıdır ki, Gümrük vergileri 

bütçe bakımından, gelir bütçesi içindeki mev
kiini lâyıkiyle muhafaza yani fiyat tenıevvüç-
1 erini takip ve ekonomik bakımından da müsta-
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kar bir himaye tesis edebildikleri nispette fay
dalı olmaktadırlar. 1929 senesinde meriyete gi
ren sikle t esasına müstenit tarifemiz kanuni 
ve malî vasfını tamamen kaybettiğinden her 
bakımdan memleket ekonomisine ve bütçeye 
.tayda vermez hale gelmişti, işte bu mühim du
rumu nazara alan Demokrat Parti Hükümeti 
en önce yeni bir gümrük tarifesini hazırlamayı 
en başta gelen vazifelerinden birisi olarak 
kabul etmiş ve dört senelik bir çalışma netice
sinde 1950 Brüksel nomanklâtürünü kabul ede
rek yeni bir tarife hazırlamış ve sikle t esa
sından vazgeçerek kıymet esasına müstenit ta
rifeyi Yüksek Meclisin, tasvibine sunmuş ve 
Meclis bu kanunu 1954 senesinde meriyete koy
muştum. 

Bilâhara âza devletlerin do çalışmlarmı na
zara alarak, Brüksel Gümrük iş Birliği Kon
seyi tarafından tanzim edilmiş bulunan 1955 
Nomanklâtürü Gümrük ve inhisarlar Vekâleti
nin dil bilen, teknisiyen elemanlarının büyük 
bir ihtimam ve kıymetli çalışmaları ile dilimi
ze tercüme edilip, Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi dil profesörlerinden ikisine de bu ter
cümeler kontrol ettirilerek gerekli kanun ta
sarısı hazırlanarak Büyük Millet Meclisine 
arz edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarıda eşyanın 
Gümrük Vergisi hadlerini de her hangi bir de
ğişiklik yapılmamış sadece eşyanın tarife cet
veli içerisinde tertip ve tasnifinde 6897 sa
yılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan Milletler
arası bir mukavelenin icabı tadil ve intibaklar 
yer almıştır. Bu çalışmaların devamı olarak bu 
vekâlet mevzuubahis Nomanklatürün izahname-
si üzerindeki tercüme çalışmalarına ve bunu ta
kiben de endeks tercümeleri ikmal edilerek bu 
suretle gümrük külliyatı ikmal edilmiş olacak
tı-. 

• Yurdumuzda kurulmasını ve inkişafını arzu 
ettiğimiz sanayi kollarından ikisini alâkadar 

i mevzular hakkında iki kanun tasarısı da Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Bunlardan 

I birisi balıkçılığımızın inkişafını sağlıyacak olan 
pamuktan mâmûl balık ağ ve ipliklerine naza
ran daha sağlam ve kullanış bakımından daha üs
tün bir vasıfta bulunan suni elyaftan mamul balık 
ağ ve ipliklerinin vergi hadlerinin, diğeri de 
kurulmakta olan nakil vasıtalarına ait lâstik 

I fabrikalarında kullanılan ilk maddelerin vergi-
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lerinin indirilmesini istihdaf etmektedir. Bu 
iki kanun lâyihasının memleket ekonomisine 
sağlıyacağı faydaları size izah etmeye vakit 
müsaidolmadığı için yalnız işaret etmekle iktifa 
edeceğim. 

Turizm. : 
Muhterem arkadaşlarım bu vekâletin turi

zmdeki rolüne temas etmeden geçemiyeceğim. 
Gümrükler Vekâleti Hükümet programına uy
gun olarak bir taraftan Gümrük Talimatında 
değişiklikler yapmış, diğer taraftan da Güm
rük Kanununun bu mevzu ile alâkalı maddele
rindeki ilâve ve tadilleri ihtiva eden bir ka
nun lâyihasını Yüksek Meclise takdim etmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vekâletin Güm
rüklü alâkalı dış faaliyetlerini zikre değer bu
lurum. Bu teşkilât bir taraftan ithalde alı
nan muhtelif vergilerin tahsilatı ve tatbikatı 
ile vazifeli bulunmakta, diğer taraftan da çok 
taraflı ticaret ve tarife anlaşması Gümrük îş Bir
liği Konseyi, Müşterek Pazar, NATO, OECE, 
CBNTO gibi diğer milletlerarası toplantılarda 
da faal rol almaktadır. Gümrük teşkilâtı uzun 
senelerden beri personel bakımından en küçük 
mikyasta! bir artış arz etmediği halde bugünkü 
muvaffakiyetini geceli gündüzlü feragat ve fe
dakârlıkla çalışan ve üstün gayretler gösteren 
kıymetli memur arkadaşlarımıza borçlu olduğu
muzu huzurunuzda ifade etmekten büyük bir 
zevk duyarım. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü : 
inhisarlar Umum Müdürlüğü bir malî inhi

sar müessesesi olarak sınai ve ticari faaliyetleriy
le Devlete gelir temin eden bir teşekküldür. İn
hisar dâhili ve inhisar harici maddelerin imali 
ve memleket istihlâkinin karşılanması için sarf 
ettiği faaliyet itibariyle bir taraftan Hazineye 
gelir sağlamak diğer taraftan kendisine verdiği 
hizmetlerin ifasında da muhtelif memleket mah
sullerinin başta (tütün ve çay) olmak üzere kıy-
metlendirilmesinde mühim bir rol oynamaktadır. 
Bilhassa iktisadi gelişmemizin tabiî neticesi ola
rak muhtelif ihtiyaç maddeleri meyanmda inhi
sar madde ve mamullerinin istihlâki de geniş 
mikyasta artmış olduğu için İnhisarlar İdaresi
nin mevcut fabrika ve tesislerinin imalât kapasi
telerinin artırılması, yanında yeni fabrika ve te
sisler kurulmasının da ehemmiyetle ele alınmış 
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I olduğunu memnuniyetle görmekteyiz, filhakika 

Yozgad'da, Aydın'da 15 milyon litreye kabili 
tevsi olmak üzere şimdilik on milyon lira kapa
siteli bir bira fabrikası tesisi, Trakya'da Dağ 
mahsullerimizin daha fa.zla kıymetlendirilmesi 
için bir buçuk milyon litre kapasiteli yeni bir 
şarap fazrikası kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
fabrikaların bina ve tesisat itibariyle projeleri
nin tamamlanmış bulunmasını ehemmiyetle kay
detmek isterim. Memleketimiz için mühim mik
tarda döviz fedakârlığı mukabili hariçten yapı
lan çay ithalâtının azalmasını intacedecek ve kı
sa bir müddet sonra da hariçten getirilmesine 
lüzum olmadan çay istihlâkimizi tamamen yerli 
çay imalâtımızla karşılamaya imkân verecek su
rette bir taraftan Karadeniz bölgesinde yeni 
çaylıklar tesisini, diğer taraftan yaş çay yap
raklarının mamul çay haline getirilmesini temin 
edecek yeni çay fabrikaları ve atelyeleri kurul
ması programa bağlanmıştır. Bu programın tat
bikatından olarak mevcut ve faaliyette üç çay 
fabrikasına ilâveten daha 4 çay fabrikasiyle 6 
aded atelye inşaatına başlanmış bulunmaktadır. 
Bu fabrika ve atelyeler çay istihsal artışına gö
re peyderpey hizmete girecektir. 

Rize ve havalisinin coğrafi durumu ve bölge 
halkının arazi imkânsızlıkları karşısında seneler
ce göçebe halinde yurdun başka bölgelerinde iş 
arama durumuna düştükleri nazara alınırsa bu 
gün bu bölgede çay istihsal ve imalâtının bilhas
sa 1950 senesinden itibaren süratli inkişafın bu 
bölgedeki vatandaşlarımızı rahata kavuşturmuş 
olduğunu iftiharla belirtmek yerinde olur. Çay 
müstahsılma 1958 yaş yaprak mahsulü için 35 
milyon küsur lira ödenmiş olmasına mukabil 

J 1959 mahsulü için ödenen para 57 milyon lira-
I yi geçmiştir. 1960 yılı için tahmin, edilen para 

miktarı ise 70 milyon lirayı bulacaktır. Bu ra
kamlar açıkça ifade etmektedir ki, bu bölgede
ki yurttaşlarımız her bakımdan yüksek bir ha-

i yat seviyesine erişmek imkânını elde etmiştir. 

Tütün : 
Başlıca ihraç maddelerimizden bulunan tü

tünün istihsali, ticareti ve bu mahsulümüzün 
iktisadi hayatımızda işgal ettiği ehemmiyetli 
mevki itibariyle bu mevzua da kısaca temas et
mek isterim : 

3437 sayılı Tütün İnhisarı Kanunu ile İnhi-
I şarlar İdaresine tevdi edilmiş bulunan vazife ve 
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hizmetlerin ifasında bu idarenin senelerden beri I 
göstermiş olduğu müspet ve verimli faaliyeti hu
zurunuzda takdirle ifade etmeyi vicdani bir vazi
fe bilirim. Bilhassa bu idarenin işletme faaliyet
lerinin yanında tütün ekicilerinin menfaatlerini 
korumak ve bu cümleden olarak hükümetçe ken
disine tevdi edilen vazifelerin ifasında gösterdiği 
liyakat ve muvaffakiyet, yukarda belirttiğim 
hususu teyidetmektedir. 1959 mahsulü ekici tü
tünlerin Ege piyasasının hükümetimizce yerin
de alman karar ve tedbirlerin bir neticesi olarak 
piyasanın açıldığı 22 Şubat 1960 tarihinden iti
baren dört beş gün gibi kısa bir müddet içinde 
müstahsil tütünlerin 60 milyon kilosunun satıl
mış olması ve rekolteye nazaran bakiye 12 mil
yon kilo kalmış olup bumu da kısa bir müddet 
zarfında tamamen satılacağını ve bu suretle hü
kümetçe ittihaz olunan karar ve tedbirlerin ne 
kadar yerinde olduğunun açık bir misalini teşkil 
etmektedir. . I 

Muhterem arkadaşlarım; İnhisarlar İdaresi I 
iştigal mevzuların a giren maddelerim satışların
dan mütevellit Hazineye temin ettiği gelir her 
sene mühim miktarlarda artış kaydetmektedir. 
Filhakika 1950 senesinde Millî Müdafaa Vergisi 
dâhil 177 milyon liraya mukabil 1958 senesinde 
bu gelir 579 569 000 liraya, 1959 senesinde de 
762 milyon liraya baliğ olmuştur. 1960 senesi 
için, yapılan satış tahminlerine göre bu gelir 
miktarı 900 milyon lirayı bulacaktır. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrükler Umum 
Müdürlüğü olarak gelir bütçemize 3 126 951.35 
lira gelir sağlıyan ve gelir bütçemizin % 43 ünü 
temin eden bu Vekâletin 1960 yılında memlekete 
ve vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapmasını 
canü gönülden temenni eder, hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Soldan alkışlar) -

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Evvelâ sözleri

me başlamadan evvel burada kanuşan Sayın 
Naz m Bey ağabeyimiz diyeceğim, çünkü ken
disine şahsan hürmet duyarım, C. H. Partisi
nin yalanından, iftirasından, tezvirinden te
nezzülünden bahsetti. Hemen ifade edeyim ki; I 
Sayın Reisin kendi grupuna mensup bir millet
vekiline bu kadar müsamaha etmesi muvafık 
değildir. Eğer bu sözleri bir az evvel zaptı 
sabık hakkında konuşan C. II. Partiden arka- | 
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daşım Suphi Baykam sarf .etmiş olsaydı 12 
oturum dışarı çıkarırlardı. 

[REİS — Haisan Bey, bütçe hakkında konuş
mak üzere söz aldınız. 

HASAN TEZ^ (Devamla) — Evet, bütçeye 
geliyorum. 

Arkadaşlar, Meclis Reisi mensubolduğu 
gurupa müsamaha için değil, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine eşit muamele papmak için 
bu makamı işgal etmiştir. (Sağdan, alkışlar) 
(Soldan, gürültüler.) Ama sizler bizleri dinle
mezseniz seçimlerde de elbette millet sizleri 
hiç dinlemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar,Rize Çay fabrikasın
dan mevzua giriyorum: 

Arkadaşlar, ben Rizeliyim ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin âzasıyım. İçimizde bu
lunan Rize| milletvekillerinin şimdiye kadar 
Rize Çay fabrikasında çalışan işçilerin ve çay 
müstahsilinin dile getirmedikleri haklarını ve 
şikâyetlerini sizlere arz edeceğim. 

Arkadaşlar, benim memleketim olan Rize'
de çay fabrikası 3788 sayılı Kanunla 1949 
senesinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
zamanında kurulmuştur. Demokrat Parti ik
tidarı Rize'de çay fabrikası yaptı deniyor. 
Hayır, yağma pok. Bu Halk Partisi iktidarı
nın anasının ak sütü gibi helâl bir eseridir. 
D. P. nijn' bununla övünmeye hakkı yo-ktur. 
Rizeliler bilir. 

Aziz arkadaşlar, 1949 senesi sonuna kadar 
Rize'de imal edilen, çaylar Londra'ya tahlile 
gönderilmektedir, evsafı tesbit edildikten son
ra, bizim Rize çaylarının dünyanın en iyi ev
safta çayları arasıda olduğu bütün dünyaya 
ilân edilmişti. 1950 den sonra plânsız, prog
ramsız çalışan Demokrat Parti iktidarı (Sol
dan, gürültüler) bu işi olduğu yerde bırakmış, 
çay numunelerini Londra lâboratuvarına gön
dermemiş, çünkü çayın kalitesini düşürmün 
iyi rapor alamayacağından korkmuştur. Daha 
doğrusu çay fabrikası da bir vatan cephesi 
ocağı olarak iş görmekte ve çay fabrikası 
müdürü işiyle değil, Vatan Cephesiyle meşgul 
olmaktadır. 

Çay fiyatları çay müstahsilini tatmin etme
mektedir, bugünkü hayat şartları ve pahalılığı 
karşsında sattığı çay ile mısırını, buğdayını, 
tuzunu, çarığını alamamaktadır. (Soldan 

I «çarık giyen yok» sesleri.) Çarık değil, birçok 
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vatannaşlar, yalınayak geziyor. (Soldan, gü
rültüler) 

Edebiyatla kimsenin karnı doymaz. Fabri
kalar yaptık diyorsunuz. Sarıyar barajı var 
fakat Nallıhan'da, Güdül'de, Ayaş'ta, Beypa-

'zar'ında elektirik yok. Kimi kandırıyorsunuz. 
Bu barajın plânım da C. İL P. hazırlamıştır. 

REİS — Hasan Bey, bütçe üzerinde konu
şun, vaktiniz doluyor. 

HASAN TEZ (Devamla) — Reis bey, ada
leti temin edin, bunları söz hakkıma saymayın. 

REİS — Bir dakikanız var Hasan Bey. 
HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, tütün ikramiyesi diye dağıtılan 
paralardan birçok yüksek kademedeki memur
lara, yüksek miktarlarda para dağıtılmıştır. 
(Soldan «nerede?» sesleri) İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünde, Gümrük Vekâletinde, Kızdır
mayın listesi elimde vesika vaı* isimlerini 
söylerim haa! 

Bu dağıtılan paranın miktarı nedir ve kim
lere verilmiştir? Vekil Beyden bunu rica 
ederim. 

Arkadaşlarım; Bütçe Encümeninde de arz 
ettim; Eize Çay Fabrikasında kaçak çay imal 
edildiğini, yedi ton kaçak çayın Artvin vilâ
yetinde yakalandığını haber vermiş, «Sayın Ve
kil ne muamele yapmıştır?» demiştim. Bana Ve
kâletten yazı yazıyor, vesikalarını verin, diye. 
Ben reji memuru değilim, mebusum, haber ver
dim, takibetsinler. (Soldan, alkışlar) Evet, ben 
reji ve takip memuru değilim. 

Muhterem arkadaşlar; kademeli prim yolu 
ile tütün ihracından 400 milyon lira para alın
mış, dolaşan şayialara göre bu para vergi na
mı altında alınıp, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin zararları bununla karşılanmaktadır. Vatan 
Cephesi kumandanlarına da 2 - 3 biner lira ve
riliyormuş... Bu doğru mudur?.. 

REİS — Vakit tamamdır. 
HASAN TEZ (Devamla) — Cümlemi bağ

lıyorum. 
Müstahsilin alacağı için Vekil Bey 21 mil

yon lira gönderildi diye radyodan beyanat ver
di. Bu iş Haziranın ilk haftasında oldu. Ağus
tos ve Eylül aylarında müstahsilin parası hâlâ 
verilmemişti, müstahsilin elinde bir kilo yoğurt 
alacak parası «yoktu. Ben gezdim, gördüm. Bun
lar doğru yollar değildir, düşeceksiniz! (Alkış
lar) 

.1960 C : 2 
I REİS — Yaşar Gümüşel. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım; Hükümetin memleket ve millet 
hayrına aldığı tedbirleri de muhalefetin, mille
te bir yük olarak gösterdiklerini duymuştuk. 
Fakat onları bugün burada bu tedbirlerin alın
ması esnasında yakalanmış olan kaçakçıları mü
dafaa eder bir durumda görmek beni cidden üz
müştür. 

Buna alâkalı Vekil elbette cevap verecektir. 
Zamanın darlığı dolayısiyle bendeniz yalnız 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinde, bilhassa 
gümrük muamelâtında gördüğüm inkişafı, iyi
liği yâd etmek ve bu müesseselerde çalışan ar
kadaşlarımıza teşekkür etmek vazifesini yerine 
getirmek için söz aldım. Bu mevzuda, hattâ dış 
memleketlerde; gümrük muamelâtımızın iyili
ğinden sitayişle bahseden mektuplar gclmeîde-
dir, Vekâletin dosyalarında mevcuttur. 

Çok muhterem arkadaşlar; Hasan Tez arka
daşımız, (Soldan, «değmez, cevap verme» sesleri) 
bu mevzuda konuşmamış olsaydı dahi bendeniz 

ı yine çay mevzuunda konuşacaktım.. Bu itibarla 
çay mevzuunda konuşmamı Hasan Tez'e cevap 
mahiyetinde kabul etmemenizi istirham ederim. 

«Çay mevzuunda i). P. ee bir şey yapılma
mıştır.» diye iddia ediyorlar. 1950 yılında 26 
bin küsur dekar çay ekilmişken bugün 135 bin 
dekara yükselmiştir. 1950 yılında 11 bin küsur 
çay müstahsili varken, bugün 33 bin müstahsil 
vardır. 1950 yılında 159 köy çay ekerken, bu
gün 472 köy çay ekmektedir. 1950 yılında 679 
bin kilo yaş yaprak istihsal edilirken, bugün 
19 milyon kilo yaş yaprak istihsal edilmektedir. 
1950 yılında müstahsıla ödenen para bir mil
yon 237 bin lira olduğu halde 1959 yılında bu 

I bir milyona mukabil 53 milyon lira ödenmiş-
j tir. 
! 1949 - 3950 yılında beher müstahsıla öde

nen vasati para 104 lira iken 1959 yılında bu 
104 liraya mukabil 1 730 lira ödenmiştir. 

1949 yılında Rize'de yalnız Fener mevkiin
de bir çay fabrikası mevcut iken buglin Çayeli 

j ve Gündoğdu'da ' da fabrikalar vardır. Bunla-
i rın yanında îyîdere Fabrikası hali inşada ollıp 
I Arhavi ve Hopa çay fabrikaları da ihale edil-
; idi. 
| Bunların yanında, 1949 da tek bir atelye 
1 mevcut değil iken, 1959 senesinde 20 şer tonluk 
' olmak üzere, Pazarköy, Eskipazar, Çiftlik, Ti-
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refbolu mevkilerinde 4 atelye daha kurulmuş 
ve bu suretle çay işletmelerimiz kapasiteleri 
400 tona çıkmış bulunmaktadır. 

Güneysu, Derepazan, Vekiköy, Karadere, 
Taşlıdere'de günlük kapasiteleri 50 şer ton ve 
Büyükköy'de 20 ton kapasitesinde 6 atelyenin 
inşasına geçilmiştir. 

Bunlara ilâveten mevcut Rize, Çayeli \e 
Gündoğdu fabrikalarının günlük kapasiteleri
nin yüzer tona ve günlük kapasiteleri 20 şer 
ton olan 11 atelyenin kapasitelerinin de 50 ger 
tona çıkarılması programa alınmıştır. Bu su
retle 1960 senesinde tevsi ve tesisleri ikmal 
edilecek işletmelerin 1961 imalât kampanyasın
da günlük kapasiteleri 1 170 tona yükselmiş 
bulunacaktır. 

Pazar, Hopa ve îyidere çay a telveleri esa
sen daha önce faaliyete konulmuş bulunmakta 
idi. 

Bu malûmat elbette ki, inhisarlar Vekâle
tinin çay sahasında hakikaten takdire değer 
bir faaliyet gösterdiğini ifade etmektedir. 

Arkadaşlar, 1940 da çay için kanunu mah
susu kabul edilmiş olmasına rağmen 1949 yılı
na kadar, 9 yıl içinde yalnız ve ancak Fener'-
de !bir fabrika kurulmuştur. 1949 dan 1959 yı
lma kadar bu müessesenin hakikaten ivi çalış
tığı ve bu muhitte, Hasan Tez'in dediği gibi 
Çarıkla gezildiği değil, çarığa veda edildiği bir 
hakikattir, arkadaşlar. 

HASAN TEZ (Ankara) — Çarık bile bula
mıyorlar hemşehrim. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Devamla) — Hasan 
Tez, orada kendisinin de içinde bulunduğu es
ki hatıraların tesiri altındadır. Son 1959 yılın
dan, evvel gezdiği ve tanıdığı memleketler hak
kında. malûmatı bugün için yanlış olsa gerek. 

HASAN TEZ (Ankara) — iki ay gezdim 
Yaşar Bey, size de rastladım. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarını; çay mevzuunda büyük bîr 
faaliyet gösterilmiş, yalnız bu sahadan 1949 
dan 1959 yılma kadar 22 425 000 dolar döviz 
elde edilmiştir. Yani çay ekiminin, istihsalinin 
fazla oluşu yanında ithalâtın az oluşu dolayı-
siyle 22 425 750 doları sadece bu müessese ta
sarruf etmiştir. 

Müsaade etsinler de bu memleketin bu mil-
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letin malı olan bu müesseseye teşekkür vazife
sini ihmal etmesinler. 

Hürmetlerimle. 
REÎS — Reşit Önder. 
REŞlT ÖNDER (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar; biraz evvel Demokrat Parti sözcüsü
nü burada dinledik. Sayın Nazım Tanıl, Hükü
metin tütün müstahsilini korumak için gerekli 
karanları aldığından, müstahsili bugünkü refa
ha kavuşturduğundan kendisinin iftihar ve gu
rur duyduğunu bildirdiler. 

Geçen sene olduğu gibi, bu sene de iddia 
ediyorum ki, 4 Ağustos 1958 tarihinde Hükü
metin almış olduğu kararların hiçbir kanuni 
mesnedi olmaksızın, hak ve adalet kaideleriyle 
izahı mümkün olmıyaeak şekilde tütün çiftçisi
nin sırtından adeta gizlice almırcasma bir mil
yar liranın üstünde bir para alınmıştır. Sayın 
Nazım Tanıl unutmamalıdır ki, bu kürsüden 
yemin etmek suretiyle söz vermişlerdir. Durum 
bu olduğu halde tütün müstahsilinin mukadde
ratını bir gün için bu kürsüye getirmişler mi
dir? öyle her tarafı gül pembe göstermekle 
millete karşı olan vazifenizi yaptığınıza kaani 
bulunuyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. 

Ben burada 1948 yılında, 8 nci devrede mil
letvekilliği yapmış .bir arkadaşınızım. Nuri Öz-
san Bey hatırlarlar, iktisadi Devlet Teşekkül
leri Genel Kurulunda iktidar mensubu bir me
bus olarak o zamanın iktidarını acı acı tenkid 
ettim. Almış olduğu tedbirlerin yerinde olma
dığını açık açık söyledim. Ben hatırlatırım, 
.1947 senesinde Ege'de Yerli Ürünler firmasının 
müdahale maksadiyle Hükümetçe vazifelendi-
rildiği bir zamanda vatandaş tütününü 280 - 350 
kuruştan satıyordu. Nazım Bey, getirin o za
manın 350 kuruşunu, şimdikinin 35 lirasiyle de
ğiştirebilir misiniz1? 

Dört Ağustos kararlan ile 620 kuruştan 
prim verildiğinden bahsediyorlar, daha dün 
Ege'den geldik, gitsinler * yerinde görsünler. 
Birkaç ocak başkanının buraya göndermiş ol
duğu tebrik telgrafları Vatan Cephesi telgraf
larından başka bir mâna ifade etmez. Müstah
silin hakiki ıstırabını orada görsünler ve bu
güne kadar yapılan satışların umumi seyrini 
Sayın Vekil burada açıklasınlar. 

Bugün Ege tütününün 1.20 ile 2.40 dolar 
arasında ihracı yapılmaktadır, ikisinin arasın
daki 1.30 u ele alalım, bunun Türk parası ola-
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raık karşılığı 11.70 kuruştur. Ha'lbuki tütün eki
cisinin eline geçen 550 kuruştan fazla değildir. 

Tütün ekicilerinden kesilen % 5 leıie tütün 
mubayaasını destekleme vazifesini dinde bulun
duran ve'kâlet vazifesini lıakkiyle yapmış ol
saydı, bugün en az 7 - 8 lira arasında bir satış 
olması lâzımgelirdi. Maalesef alman tedbirler 
yerinde değildir, kâfi değildir. Tütün müstah
sılları muztariptir. 

REİS — ihsan Yalkm. 
İHSAN YALKIN (Manisa) -~ Muhterem 

arkadaşlarım; tütün mevzuunda sözlerime baş
lamadan evvel C. H. Partisi mebusu arkadaşı
ma cevap vermek isterim. C. H. Partisinin tü
tün mevzuunda bu kürsüye getirecekleri bir 
sözü yoktur, ve olamaz. (Soldan, bravo sesleri) 

Size C. H. Partisinin ahvali sabıka defterin
deki bütün satışlarının fecaatini huzurunuzda 
arz edersem benim ne kadar haklı olduğumu gö
receksiniz. 

Arkadaşlar, 1947 senesinde C. H. Partisi 
Hükümetinin emriyle Yerli Ürünler Şirketi ta
rafından tütünlerin Ege'de satınalmdığmdan 
bahsettiler. 

Evet, muhterem arkadaşlarım, 1947 senesini 
yaşamış bir arkadaşınız olarak Ege'nin tütün is
tihsali bakımından büyük istihsal mıntakala-
rmdan biri olan Akhisar'da bulunmam dolayı-
siyle satışların ne derece feci olduğunun bir kü
çük portesini size çizmek isterim. Yerli Ürünler 
1947 senesinde hakikaten Hükümetin ısrarı ile 
iyi kaliteli tütünleri aldılar. O günün şartlarına 
göre tütün satışları ıskarta denilen bir usule tâbi 
tutulmakta idi. Müstahsilin on, on beş balya tü
tününden tüccar gelir, Yerli Ürünler gelir, sekiz 
balyasını alır, iki balyasını ayakları ile atar ve 
ıskarta, diye ayırırlardı. (Sağdan, «Yine var» 
sesleri) Şimdi yok. Bu yetmiyormuş gibi bir de 
ihrakıye namı altında bunları yakarlardı. Bu da 
yetmiyormuş gibi müstalısıldan bir de ihrakıye 
bedeli alırlardı, arkadaşlar. Bugünkü tütün pi
yasasında müstahsilimizin memnuniyetsizliğini 
izhar edecek bir vaziyeti yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi esas sözlerime 
geliyorum. 

Çok muhterem arkadaşlar; 1959 senesi tütün 
mahsulü Ege tütün piyasası (22) Şubat Pazar
tesi günü büyük bir heyecan ve sevinç içerisinde 
açıldı. Hükümetimizin her yıl tütün piyasala
rında ittihaz etmiş olduğu prensip kararları bu | 
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sene de büyük bir muvaffakiyet ile tatbik edil
miştir. Bu muvaffakiyetin büyük payım, Hükü
metimizin, bir babanın çocuklarını düşünmesi 
gibi, vatandaşların üzerine eğilmiş olmasında 
şefkat ve himayesini göstermiş bulunmasında 
aramak yerinde olacaktır. 

Türk Milletinin ve Türk müstahsilinin Hü
kümete ve o Hükümetin başındaki çok dinamik 
muhterem Başbakanına sonsuz bir itimadı ve 
bağlılığı vardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu inançladır ki, Türk 
tütüncüsü her türlü menfi, tahripkâr ve millî 
menfaatlerimizi baltalıyan propaganda cereyan
larına karşı aylardan beri büyük bir metanet ve 
sabırla Hükümetin vereceği kararı büyük bir iş
tiyak, ile beklemekte idi. 

Huzurlarınızda esefle söylemek isterim ki; 
muhalefetin aylardan beri sinsi olarak devam 
eden tahripkâr propagandası, imanı kuvvetli tü
tün müstahsili arımızı inancından inhiraf ettir
meye muvaffak olamamıştır. Türk müstahsılları 
kaderini tâyin edecek olan millî menfaatlerini 
her şeyin üzerinde tutmasını bilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tütüncülüğümüzü teh
likeye düşürecek mahiyetteki sözlerin bölgemizde 
tütün istihsal mmtakalarında aylardan beri söy
lenmesini, Ege'nin kahraman çocukları katiyen 
dinlememişler ve bu kabîl sözlere asla iltifat gös
termemişler hattâ bu sözlerin bir açuş muhteris 
politikacının emellerine nail olmak için sarf et
tikleri beyhude lâflar olduğunu bilmektedirler. / 

Tütün müstahsılları iktidarımızın tütün po
litikasındaki prensip kararlarının ne kadar müs
takar, yapıcı, vatandaşları koruyucu vasıfları 
taşıdığını bildikleri için piyasaya takaddüm eden 
günlerde Hükümet tebliğinin neşrini büyük bir 
sabır ve vakar ile beklemişlerdir. 

İnhisarlar Vekâletimizin piyasanın açılması
na takaddüm eden günlerde neşrettiği tebliğ ile 
açık fiyat politikasının ve İnhisarlar İdaresinin 
müdahale ve destekleme mubayaasına müstahsil 
elindeki tütünlerin bitimine kadar iştirak ede
ceğini, sarih olarak belirtmesi, bütün Ege tü
tüncülerini sonsuz bir sevinç ve memnuniyete 
garketmiş bulunmaktadır. 

Fiyatların, bu sene dolar priminin 620 kuruş 
üzerinden hesaplanması muvacehesinde geçen 
3eneki fiyatların üzerinde 120 kuruş gibi bir ar
tış göstermesi müstahsilin malının değer fiyatlar
la satılmasını temin ettiği gibi tüccarımızın da 
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piyasaya büyük çapta iştirakini sağlamış bulun
maktadır. 

Piyasanın açıldığı gün inhisar baş fiyatının 
Manisa, Akhisar, Turgutlu'da Kırkağaç, Soma 
ve Gördes'te 620 kuruş olduğu halde bu rnınta-
kalarımızda alıcı firmalar 735 - 705 kuruştan tü
tün mubayaa etmişlerdir. Ege 'de bugüne kadar 60 
milyon kilonun üstünde satılan tütünlerin fiyat 
vasatisi 597 kuruş üzerinden hesaplanmaktadır. 
Geçen sene bu fiyat 450 kuruştu 150 kuruş bir faz
lalık hesaplanmaktadır. Randıman esası üzerine 
göre fiyatların ayarlanması bütün bütün müstah
sillerimizi son derece memnum bırakmıştır. Mani
sa'da, Turgutlu'da ve bilhassa Akhisar, Kırkağaç, 
Soma Gördes'te de vasati fiyatların 600 kuruş et
rafında olması ve Manisa tütünlerinin kısa bir 
müddet içerisinde yarısından fazlasının satılma
sını büyük bir muvaffakiyet olarak telâkki et
mek lâzımdır. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Şu anda Ege tütüncüleri büyük bir bayram 

sevinci içerisinde Hükümetimizin tütün müstah-
sılları hakkında almış olduğu kararları alkışla-
maktalar. Memnuniyet ve bağlılıklarını muhtelif 
vesilelerle izhar etmektedirler. 

Ben bir tütüncü bölgenin mebusu, aynı za
manda Tütün Ekicileri Federasyonunun bir üye
si olarak Hükümetimizin bu mevzudaki fevkalâ
de başarısına Yüksek Meclisin huzurunda teb
rik etmeyi bir borç ve vazife telâkki etmekteyim. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçesine rey vermiyen arkadaşı
mız var mı? Lütfen reylerini kullansınlar. 

Söz, Sırrı Atalay'ın yerine Vahap Dizdaroğ-
lu'nundur. Buyurun efendim. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Ben
den evvel konuşan iktidara mensup arkadaşımız 
elbetteki İktidar Hükümetinin görüşünü ifade 
edecekti, Onu geçiyorum. 

Mesele şu; İktidar hükümetlerinin sözleri fi
illerini tutarsa ve sözünü tutmuşsa milletin reyi 
lehlerindedir, sözü fiilini tutmazsa aleyhinedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; çay hakkında, 
tütün hakkında 1950 de şu idi, 1960 da şu ola
cak diyorlar. Bunlar bir noktaya kadar doğru 
olabilir. Ancak Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
nin vazifesini milletin sırtından bir parazit gibi 
geçinen bir teşekkül olarak kalmak mıdır? Ben
ce vekâletin bu işteki politikası şu olmalıdır : Müs-
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Yansıla istihsal maddelerini elde edebilmek için 
yaptığı masraf karşılığı olarak, mahsulünü iyi b}r 
fiyatla satabilme imkânlarını vermek ve müsteh
like de ucuz olarak intikal ettirebilmektir. Bunda
ki basan derecesini anlamak için tütünde veya çay
da, müstahsilin istihsal için sarf ettiği para mik
tarı ve piyasa istihsal emtiasını arz ettiğinde, 
temin ettiği para miktarını ve bu müstahsilin ma
lı İnhisarlar İdaresi tarafından işlendikten son
ra İnhisara müstehlikler tarafından ödenen para 
miktarlarını nazarı itibara almak lâzımdır. 

Şimdi, D. P. adına konuşan Sayın Nazım Bey 
arkadaşımız; bütçe varidatının % 43 ünün İnhi
sarlar Vekâleti tarafından temin edildiğini ifade 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; fakir bir memlekette bu 
kaçlar bir bütçe varidatının İnhisarlar maddele
rine yükletilmesi görülmüş şey değildir. Bu elbet
teki vatandaşlara ağır gelmektedir. (Sağdan, gü-
mltüler) t 

Arkadaşlar, muhalefet yıllarınızda «sigarala
rın fiyatlarını ucuzlatacağız» dediniz. Demediniz 
mi?. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Bırak bu ba
yatlamış laflan. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Ba
yatlamış değil Beyefendi. Siz, «tütün istihsali de 
artmıştır» diyorsunuz. Kabul, şu halde İnhisar 
maddelerine neden zam yaptınız? Bütçeyi karşı
lamak için memur maaşlarına zammı sebep ola
rak gösterdiniz. Memur maaşlanna yüzde yüz 
zam yapıldı fakat öbür taraftan da bu maddelere 
zam yapılarak sessizce memurlann ceplerinden 
buı parayı geri aldınız. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Köylü Yeni-
harman içiyor. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Ben 
Yeniharman içemiyorum. 

Muhterem arkadaşlanm; İnhisar maddelerinin 
yalnız dahilî piyasada değil haricî piyasada da 
revaç görmesi lâzımdır. Hammaddeden başka ma
mul madde de ihraçetmemiz lâzımdır. Sigaraları
mızın dış piyasalarda itibannı artırmak gerek. 
Memleket içinde kendi istihsal ettiğimiz. 
içkileri dahi beğenmez hale geldik. Dolânmız 
yokken dolar karşılığı dışardan viski getirtiyo
ruz. Son zamanlarda bu rağbeti gören İnhisarlar 
İdaresi yeni viskiler imal etmeye başlamıştır. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Paşa Hazretle
ri iki şişe aldı. 
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VAHAP DlZDAROĞLU (Devamla) — Onu 

bırak sen, sizinkilere sor neler içiyorlar, neler! 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlarken 

ifade ettiğim gibi Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
bu fakir milletin sırtından tahammül edilmez 
tarzda geçinme zihniyetinden vazgeçmeli, hiç ol
mazsa hüsnüniyetli bir tüccar gibi hareket edebil
melidir. 

RElS — Vekil Bey. 
GÜMRÜK VB İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, zannediyorum ki, evvelâ İnhisarlar Vekâle
tinin fonksiyonu üzerinde muhalefet particiyle 
ihtilâf halindeyiz. Fakat şuna da katiyetle kaa-
ndim ki, muhalefet partisi içerisinde İnhisar rnev-
züunun ne demek olduğunu bilenler mevcuttur, 
onlarla ihtilâfımız yoktur. Esasen dikkat ederse
niz inhisar mevzuunda hiçbir ilmî esasa dayan-
mıyan iddiaları bundan hiç anlamayan arkadaş
lar ifade ve müdafaa ediyorlar. 

Konuşan sözcülere sormak lâzım. İnhisarlar 
Vekâleti bir tüccar gibi yani Millî Korunma Ka
nunu hükümlerine göre ve meselâ; onun tasvibet-
tiği % 10 kârla mı veya serbest ticaret rekabetiy
le teessüs edecek fiyatlarla mı mamullerini »atsın? 
Meselâ, Ferid Melen gelip burada böyle konuşa
bilir mi, İsmail Rüştü Aksal böyle konuşabilir 
mi? Konuşamaz. Sözcüleri kürsüye gelir, ocak 
kongrelerinde konuşur gibi haide birtakım şey
ler söyler giderler. Ama İsmail Rüştü Aksal, il
mî hüviyetine sığınarak burada böyle bir şey ko
nuşamaz. Onun için ben burada... (Sağdan, gü
rültüler, «Bu ne biçim konuşma?» sesleri) Susu
nuz. (Sağdan, gürültüler, «Bir Vekil mebusa na
sıl çıkışır?», sesleri) Siz susacaksınız ki, ben ko
nuşacağım. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Bir Vekil böyle 
konuşamaz, ayıp sana! 

REÎS — (Kasım Gülek'e) Size bir ihtar ve
riyorum. 

G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R V E K Î L Î HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — inhisarların fonksi
yonunu size burada izah edecek değilim. Kısaca 
şunu söylij^eyim ki, evvelâ inhisarlar idaresi bir 
ticarethane değildir. Zamanı devletlerinde inhi
sarlar idaresi bir ticarethane gibi mi hareket 
ediyordu? 1923 ten beri bu memlekette inhisarlar 
idaresi mevcuttur. O zaman şimdi iddia ettikle
ri Vbi % 5 veya % 10 kârla mı satış yapıyor
lardı? Kendilerinin, hattâ o zaman cari fiyatlara 

l. 1980 O : 2 
bir hamlede % 60 zam yaptıkları olmuştur. O za
man Halk Partisinin fikri idarenin bir monopol 
müessesesi olduğu merkezinde idi de şimdi prog
ramlarında değişiklikler yaparak tüccar gibi mi 
hareket etsin, diyorlar? 

İnhisarlar idaresi hakikaten Devlete varidat 
temini gayesiyle tesis edilmiş malî bir monopol
dür. Zatı âlilerinin bu işin mahiyetine vâkıf ol
madığınız anlaşılıyor. Bunları bilen arkadaşları
nız konuşsa zannediyorum kendileriyle anlaşırız. 
Diyorlar ki, vergi almak için kurulmuş. Elbette 
inhisarlar idaresinin aldığı tek kuruş dahi ver
gidir. (Sağdan, gürültüler) Susarsanız konuşa
bilirim. 

Demek istedikleri şu; anlaşılıyor ki, kendile
rine bu mevzuu vermişler konuşmaları için. Fa
kat arkadaşlarımız iyi nüfuz edememişler olmalı 
ki, bu şekilde beyanlarda bulunuyorlar veya kas-
den böyle söylüyorlar. Demek istediklerini ben 
izah edeyim : 

Millî Savunma Vergisi Kanunu var. inhisar
lar idaresinin bu kanuna dayanarak aldığı para 
kanunla alınmış bir vergi sayılır. Fakat biliyor
sunuz ki, inhisar Kanununda satış bedeli ile ma
liyet arasındaki kısım, yani arkadaşlarımızın kâr 
dedikleri kısım inhisar resmidir. Bunun adı böy
ledir, cibayet şekli böyle tesbit edilmiştir. Muay
yen bir nispet veya miktar gösterilmemiştir. Millî 
Savunma Vergisinin miktarı ise mutlak ve katı 
bir nispet üzerinden tesbit edilmiştir. Bunlarm, 
yani Millî Savunma Vergisi ile inhisar Resminin 
dışında idare başka bir şey almaz. Huzurunuzda 
mütemadiyen ve defalarca muhtelif arkadaşlar 
buna temas ettiler ve bendeniz de izah ettim. Mo
nopol sistemi yalnız bizim memleketimizde değil, 
başka birçok memleketlerde de vardır ve hattâ 
Hazinenin temin ettiği hisse, satış bedelinin ba-
zan % 80 nine kadar yükselir. Memleketimizde bu 
nispet % 40 - 60 arasındadır. Yani dedikleri gibi 
yakıcı, yıkıcıdır, değildir, hattâ parazit hiç de
ğildir. Bu hitapları nasıl reva görüyorlar sadece 
vazifesini yapan bir müesseseye? 

Muhterem arkadaşlar, istihlâk gücünün tâyini 
üzerinde de durmak istiyorum, inhisar mamulle
rine fiyat tesbit edildiği zaman, şayet bunları 
müstehlik satınalamaz ve bu yüzden satış durur
sa o zaman fiyatların seviyesi yüksek tesbit edil
miş demek olur. 

Rakamları okumaya mecburum. 1950 senesin
de idarenin devlete verdiği para, Müdafaa Resmi 
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ve saire 176 milyon liradır. Geriye doğru gidelim, 
bunu encümende de kendilerine izah etmiştim : 

1942 den 1950 ye kadar yani 9 senede inhisar 
hâsılatında husule gelen artış nispeti sadece % 3 
tür. Yani hâsılat hemen hemen değişmez vaziyette 
kalmıştır. Halbuki bu devre içinde fiyatlara üç 
defa da zam yapmışlar, hattâ bu zamların biri % 
60 olmuştur. Yani dikkat ederseniz zam yapmış
lar, nispeti ağırlattırmışlar. Vatandaşın iştira gü
cü bunu kaldırmadığı için satışlar azalmış. Mik
tar itibariyle noksanı ancak zamlarla telâfi etmek 
yoluna gitmişler. Biz inhisarlar hâsılatını 1950 
de 176 milyon aldık, bugün hâsılat 900 milyona 
çıkmıştır. Artış nispeti % 408 dir. Demek ki, va
tandaşın iştira gücü fazlasiyle mevcuttur. Artış 
hem parada hem de miktarda olmuştur. Satış en
dekslerini takibetmek suretiyle vatandaşların İs
tihlâk gücünü daima göz önünde bulundurmak 
İnhisarlar İdaresinin başta gelen vazifelerinden 
biridir. Satış durdu mu, fiyatları ona göre ayar
lamaya mecburdur. 

Sizlere şayanı dikkat bir istatistik rakamını da 
arz edeyim; bu suretle kendilerine de cevap ver
miş olurum : 

Memleketteki yerli içkilerimizi beğenmiyorlar, 
onun için viski getirdiler dedi bir sözcüleri. Biz 
Hazineye varidat temini maksadiyle viski getir
miş bulunuyoruz. Halbuki Mart 1959 da rakı sa
tışlarımız 392 bin litre iken Nisanda satışlar 991 
bin litreye, Mayısta 1 milyon 177 bin litreye, Ha
ziranda ise 1 milyon 210 bin litreye yükselmiştir. 
Artış devam ediyor •demektir. Görüyorsunuz ki, 
ifadeleri hilâfına içkilerimize rağbetin azalma
sından dolayı viski ithal etmiş değiliz. Ayda 10 
bin şişe civarında viski satışımız vardır, 

Bu beyanlarımla Sırrı Hocaoğlu arkadaşımıza 
da cevap vermiş oluyorum. 

Müstahsili himaye meselesine de cevap vere
yim : 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız İnhisarlar 
idaresinin yalnız tüccar gibi hareket ettiğini ifa
de etti. Kaldı ki, bugün tüccarın dahi imalâtha
nesinde veya müessesesinde ifası icabeden birta
kım sosyal faaliyetleri vardır, bunu kabul etmek 
lâzımdır. Ne serbest tüccar, ne sanayici bunu, ya
par. Bir devlet müesesesi olan İnhisarlar İdaresi
nin ticari faliyetleri arasında elbette ki, sosyal 
hizmetlere de ehemmiyet vermesi lâzımdır ve ida
re bu alâka ve ehemmiyeti kameliyle göstermek
tedir. Müstahsili himaye maksadiyle yaptığı faa-
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liyetin başında piyasalardan tütün mubayaaları, 
destekleme mubayaaları gelir, idarenin bir gün 
piyasadan çekildiğini farz ederseniz tıpkı sizin 
zamanınızda olduğu gibi araba ile 5 kuruşa tü
tün satıldığına şahidoluruz. Hattâ bugün 70 mil
yon rekolteden 60 milyon kiloluk kısmın satıldığı 
şu tarihte Ege tütün piyasasından idarenin çekil
diğini kabul ederseniz fiyatlar belki 10 kuruşa 
kadar inebilir. Fakat idarenin yaptığı destekleme 
hizmeti ve piyasanın başında tesbit ettiği fiyat
larda asla değişiklik yapmadan piyasanın sonuna 
kadar mubayaalara devm etmesi ve bunu piyasa 
açılmadan bütün müstahsıla ilân etmiş olması bir 
himaye hareketinden, yani sosyal hizmetten başka 
nedir? 

Bu mevzuda bâzı misaller arz edeyim : Meselâ 
1950 senesinde 25 milyon kilo tütün alınmış ol
ması destekleme olarak müstahsıla yardım değil 
midir? Binaenaleyh sosyal bir hizmet değil midir? 

Yine 1951 de 19 milyon kilo ve mütaakıp se
nelerde sırasiyle 12, 12, 22, 10, 17 milyon kilo des
tekleme mubayaası yapılmıştır. Bu sene ise des
tekleme olarak 30 milyon kilo mubayaa yapacağı
mızı tahmin ediyoruz, tdare bu suretle piyasala
rımızdan kendi ihtiyacı üstünde 30 milyon kilo 
tütün almak suretiyle bu istikamette büyük gay
retler sarf etmektedir. Ayrıca bu sene tüccarın 
elinde satılmamış olarak kalan 1954 - 1955 se
neleri mahsulleri tütünleri de satmalmak kara
rı verildi, idare bunları da satınaldı, tüccarı 
büyük bir sıkıntıdan kurtardı. 

Görüyorsunuz ki yalnız (müstahsili değil tüc
carı da ttıimaye etmiş olduk. Daha sonra, 1956 
ve 1957 senesi tütünlerini de aynı mülâhazalar
la tüccardan satmalmıya karar verdik. Bu ka
rar 90 milyon lira civarında bir tediyeyi istil
zam etmektedir. Fakat her şeye rağmen buna 
karar verdik. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki 
idare sadece 'bir tüccar gibi yalnız kâr kasdiy-
le değil gereken hallerde kâr kasdını tamamen 
bir tarafa bırakarak sosyal hizmet karakterin
de hizmetleri de ifa etmektedir. 

Arkadaşlar, memurlarımız umumi Barem 
Kanununa tâbidir ve Barem Kanununun kabul 
ettiği imkânlar bizim memurlarımız için de 
aynen mevcuttur ve tatbik edilmektedir. 

Ayrıca işletmelerimizde tütün ve üzüm gibi 
ilk maddelerimizin mubayaaları devamlı olarak 
normal mesai saatleri dışında da vazife gören 
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ve her zaman takdirlerinize lâyık olan arkadaş
larımıza ayrıca fazla ımesai vermekteyiz. Ka
nunlarımız 'bunun dışında 'bir yardım yapmaya 
bugün, maalesef müsait değildir. 

İşçilerimize gelince, biliyorum ismail İnan 
hazırlanıyor mu, işçi mevzuu nazik bir mev
zudur. İşçiler mahvoluyor, müstahsil mahvolu
yor demek kolay. Biz işçilerimize her zaman 
elimizden gelen yardımı yapmayı vazife telâk
ki etmekteyiz ve bu yardımı yaptığımıza da 
kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar; rakamla ifade etmek 
için, yani ne tarafa çeksen o tarafa gider şek
linde sözle değil, realiteyi olduğu gibi belirten 
rakamlarla ifade etmek için arz ediyorum. 1950 
de işçi yevmiyesini 100 kafbul edersek bugün 
285,94 kuruştur. Fakat on senede bu işçinin 
hiç kıdem zammı almamış olduğunu kabul et
mek şartiyle. Bu arzım yalnız ücret bakımın
dandır. Çocuk zammını bu devir içinde verdik, 
yemek ücretleri 40 kuruştan 120 ye ve son gün
lerde 140 kuruşa çıkardık, ölüm - doğum yar
dımlarının artırılması üç ve beş kuruş olan kı
dem zamları 8 kuruşa çıkarılması suretiyle ken
dilerine ayrıca elden gelen sosyal yardımlarda 
bulunduk. Bununla beraber bunları da kâfi 
görmemekteyiz. Her fırsat ve imkânda ayrıca 
âzami yardımı yapmava kararlıyız. Ve bu ni
yetimiz 'halisanedir. Tekel işçisinin ücret zam
ları muadil ve mümasil iş yerlerindeki işçileri
mize 1950 ye nazaran yapılan zamlardan hiç 
de eksik değildir. Hattâ bir çoklarından yük
sektir. Alhmet Sırrı Hocao&lu arkadaşımız, dik
kat ettim, her seneki tenkidlerini bu sene de 
aynen tekrar etti. Bu hal tenkid mevzun bula
mamalarından olsa gerek. 

Sözcüleri «Yüzde beşlerin meşkûk akıbeti» 
diyor. Yüzde beşlerin meşkûk akıbeti diye bir 
şey yoktur, bunların akıbeti asla meşkûk değil
dir. Yüksek Heyetinizce malûm bulunmaktadır 
ki, müstahsilden % 5 ve % 2 nispetinde kesi
len primlerdir. Bunun miktarı halen söylemek 
istedikleri 86 milyon lira kadardır. Ve yine des
tekleme tütün mubayaalarında kullanılan ve 
kullanılmakta olan bir paradır. Bunun işletil
mesinden bu sermayeye İnhisar İdaresi 15 mil
yon 234 bin lira kâr da ilâve etmiştir. Binaena
leyh paranın akıbeti meşkûk değildir. Hükü
metçe hazırlanan kanun lâyihası Geçici Korniş-

.1960 C : â 
yonda müzakere ve kalbül edilmiştir. Bu lâyiha 
ile bu paranın tamamının, şekli teklif edilen 
bankaya devri esası kabul edilmiştir. Lâyiha 
kanun halini alınca idare bu parayı bankaya 
devredecektir. Rica ederim bunun neresi meş
kûk?.. 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — 
Kaç ısene sonra?.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLl HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Lâyiha Hükümetin 
tasarrufundan çıkmıştır. Nihayet zannediyorum 
ki bu yakınlarda ruznameye alınacaktır. Bi
naenaleyh geç kalmıştır deyin, dürüst olmak 
için bunu diyebilirsiniz. Ama bir 'kuruşuna da
hi halel getirilmedikten maada, Millî Korunma 
Kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak kul
lanılmak suretiyle üzerine 15 milyon lira ilâ
ve edilen bir paraya meşkûk diyemiyeceğiniz 
gibi bu (hayırlı hizmette kullanılarak yine müs
tahsil hesabına 15 milyon civarında kâr te
min eden bir millî müesseseye de bu tarzda hi
tapta bulunamazsınız. 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — 
Kaç senede?.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLl HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Elbette, söyliyeyim 
arkadaşlar; kaç senede değil, bu kâr sıfır da 
olabilir idi. Çünkü yapdığımız vazife müstahsi
li (himaye vazifesidir. îcabederse yüksek fiyatla 
alıp dûn fiyatla satmak salâhiyetini dahi Millî 
Korunma Kanunu bize vermiştir. Halbuki im
kân bulmuş yine /müstalhsıla bu kadar kâr te
min etmiştir, idare (bunu müstalhsıla maîetmiş-
tir. Bunu her sene söylerler ve her sene ifade 
ve izah ederim. 

Şimdi başka bir mevzua geçiyorum, adım 
Gümrük Vekili olduğu için olacak bu mevzuda 
daima bendenize hitabetmeyi itiyat etmiştir 
sözcüleri. Teveccühlerine teşekkür ederim. Yal
nız temas ettikleri vazife benim değildir. Yani 
hudutların mayınlanması, tellenmesi ve saire, 
gümrük kapılarının hemen dışında cereyan 
eden vekâletime aidolmıyan işlerdir. Gümrük 
Vekili oMuğum için nedense bunu bana müna
sip görüyorsunuz. Bunlarla benim (hiç alâkam 
yoktur. Arkadaşınızın beyanları üzerine bu se
ne bîr kere daha ifade ve izaha mecbur kaldı-
ğmı için özür dilerim. 
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Hasan Tez arkadaşımıza cevap vermiyece-

ğim; sözcümüz Yaşar Gümüşel kendisine gerek
li cevaplan verdi. Bunları tekrarla vaktinizi al
mak istemem. 

Yalnız «Çay falbrikalarmı <biz yaptık, bu 
fabrikalar (bizimdir, onlar ne yaparlar ki...» 
dedi. Bu beyanlarını cidden garip bulmamak 
mümkün değil. Zamanlarında günde otuz ton 
kapasiteli bir tek fabrika mevcut idi. Bu her
kesçe bilinen bir hakikattir, aksi nasıl Meclis 
kürsüsünde söylenebilir bilmem. 4 - 5 sene hep 
bu çalışmış. Otuz ton kapasiteli bir tek fabri
ka! Bugün merkez, Çayeli, Gündoğdu fabrika
ları faaliyette, ihalesi yapılan Arhavi ve Hopa 
fabrikaları hali inşada olan Byidere fabrikası 
ve nihayet ihalesi yapılacak olan Sürmene fab
rikası.. Bir tek fabrikaya ve otuz ton kapasite
ye karşı 530 ton kapasiteli altı fabrika.. Siz 
bir şey yapmadınız, biz yaptık demek çok ga
rip. 

Hasan Tez yazın oralarda birkaç gün seya
hat etmiş, propaganda gezisi yapmış. Çay kam
panyasını gören arkadaşlarımız var mı bilmiyo
rum. Çay, plantasyonlardan büyük yığınlar ha
linde gelir. Bir gün dahi kalırsa derhal bozu
lur. Bütün elemanlar alım merkezlerine getiri
len yaş yaprakları tozulmadan kamyonlara ve 
sair nakil vasıtalarına yükleyip atelyeye veya 
fabrikalara göndermek işiyle devamlı şekilde 
meşguldürler. Bu vaziyette tesellüm edilen yaş 
yaprakların tahakkuk ve tediye muamelerini 
yapmak için en fazla bir ay kadar bir müdde
tin geçmesi tabiî ve zaruridir. Vatandaş bun
dan şikâyetçi değildir de. Çünkü bunun böyle 
olduğunu bilir. Bugün ise bir kuruş bile alacak
ları mevcut değildir. Biz çok zaman bu alacak
ların teehhürsüz tediyelerini temin için Sam
sun'dan, kamyonla koli halinde para gönderdi
ğimiz olmuştur. 

Reşit önder arkadaşım gayet güzel bir ha
vayı bozmak için ne lazımsa yaptılar. Vazife 
telâkkisi, muhalefet anlayışı belki böyledir. 
Biraz evvel tütün bölgesine mensup bir mebus 
arkadaşımızın dediği gibi, 22 Şubatta açılan Ege 
tütün piyasası bugüne kadar görülmemiş bir 
muvaffakiyetle devam etmektedir. Bizim görü
şümüze göre, fiyatlar müstahsili son derece 
memnun etmiş, bu memnuniyetini de her vesile 
ile izah etmiştir. Bu hususta aldığımız telgraf
lar VQ?, Bizjjû telgraflarımız, onlarınki gibi, 
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ocak başkanlarından, bucak başkanlarından de
ğil, doğrudan doğruya müstahsıldan gelmiştir. 
Bendeniz arkadaşlarımın bu şekilde konuşma
larının doğru olmadığına kaaniim. Bundan vaz
geçsinler. 

Müstahsıldan mubayaa ettiğimiz tütün mik
tarı 60 milyon kiloya yaklaşmıştır. Müstahsil, 
geri kalan tütünlerinin son yaprağına varınca
ya kadar alınacağından emindir. 

Bir noktaya işaret edeyim : Vaktiyle, onla
rın zamanında, idarenin tütün alımlarında mü
rettep esası mevcuttu. îdare vekâletten aldığı 
emirlerle her bölge için bir mürettep tâyin ve 
tebliğ ederdi. Meselâ Erbaa için 300 bin kilo, 
Taşova için 150 bin kilo, Akhisar için 500 bin 
kilo olarak mürettep verilir. Eksperler bu mik
tarı satmaldıktan sonra yeni bir emre kadar ar
tık mubayaa yapamazdı. Bu hali tüccar her han
gi bir şekilde öğrenmişse vaziyet çok nazik olur
du. Müstahsil ilâve mürettep gelip gelmiyece-
ğinden endişe ettiği için de elindeki malı her ne 
suretle olursa olsun biran evvel satmak arzusu 
ile fiyatları alabildiğine düşürürdü. Bugün müs
tahsil durumundan emindir. Mahsulünü son 
yaprağına kadar satacağından emindir. Hattâ 
daha yüksek fiyat bulabilmek için bâzı yerler
de sabrettikleri bile görülmüştür. 810 kuruşa 
kadar baş fiyatlar yükselmiştir ki, bugüne ka
dar böyle bir durumun tahassül edeceğini dü
şünmek dahi mümkün değildir. 

Nedense Yerli Ürünleri daima söylerler. Yer
li Ürünler bir defa bu memlekette Ege bölgesin
de destekleme mubayaası yapmakla vazifelen* 
dirildi. Fakat bir defa yapmış olmasına rağmen 
o sene 20 milyon lira zarar etti. Bu zararı da 
çok gariptir. Bugün kendileri, İnhisarlar İdare
sinin Hesabı Kati kanunlarını da tenkid etmek
tedirler. İnhisarlar İdaresi hesabı katisi tetkik 
edilrken, zamanı devletlerinde yaptıkları bu ta
sarrufların neticelerini yine kendileri tenkid 
mevzuu edinmişlerdir. İnhisarlar. İdaresinin 
12-13 seneden beri destekleme mubayaası yap
ması müstahsil lehine 15-16 milyon lira kâr te
min etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ilâveten arz 
edeyim, son alınan Hükümet kararı 9 lira pri
min tütün ihracında tam olarak verilmesi şek
lindedir. Primin yükseltilmesi iki sebeple ya
pılmıştır. Birincisi miistahsıla daha iyi bir kıy-
mek intikal ettirmek, ikincisi de dış fiyatlarda 



1 : 4 9 27.2 
rakabet temin edecek bir indirme yapmaktır, j 
Her iki istikamette bu primin artırılması yo
lunda gayretlerimiz oldu ve bunda da zannedi
yorum ki, muvaffak olduk. Nitekim ihraç im
kânlarımız daha şimdiden artmaya başlamıştır. 
Elimizde geçen seneden stok olarak bulunan 45-50 
milyon kilo tütünden mühim kısmını satmaya 
muvaffak olacağımızı bu tedbirlerimiz saye
sinde ümidediyoruz. 5-6 milyon kilosunu şimdi
den satışa bağlamış bulunuyoruz. Ayrıca, 7-8 
milyon kilosunu satmak için temaslarımız var
dır. 

Arkadaşlar, şunu da arz edeyim; bilhassa 
ucuz tütünlerimizin fiyatlarını çok daha ucuzla
tarak ve hattâ % 100 fiyatlarını indirerek, kısa 
zamanda yabancı alıcılara satılması imkânı hâsıl 
olacaktır, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarımızın başka emireri 
varsa, bunları da dikkate almak üzere huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Efen
dim, sataşma vardır. 

EEÎS — Efendim, ben sataşma olarak bir 
şey görmüyorum. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ben konuşmam 
arasında Vekil Beye bir sual sormuştum, tütün 
ikramiyeleri hakkında. | 

REÎS — Enver Dündar Başar, söz sırasını 
Turgut Topaloğlu'na veriyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Beyefndi, 
arkadaşımız sual sordu, Vekil cevap versin. 

REÎS — Fethi Bey, sualler, sözler bittikten 
sonradır. Vekil de cevap verip vermemekte 
muhtardır. J 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Cevap ve
rip vermemekte muhtar, öyle mi? 

REÎS — Elbete, takdir kendisinin. Buyurun 
Turgut Bey. 

il I 

TURGUT TOPALOĞLU (Muğla) — Muhte
rem arkadaşlarım, muhalefete mensup iki me
bus arkadaşımız Ege bölgesinde tütün piyasası
nı takibetmişler ve dönmüşlerdir. Dün bunlar
dan bir arkadaşımız Ticaret Vekâleti bütçesi 
görüşülürken ve bugün de diğer bir arkadaş 
biraz evvel intibalarıni beyan ettiler. (Sağdan, 
«Aynı arkadaş» sesleri) Bendeniz yoktum, ak
şam geldim. J 
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I Sözlerime başlamadan evvel şunu ifade ede

yim ki, C. H. Partisi adına tütün mevzuunda 
en az söz hakkı olan ve bu mevzua dokunmama
sı lâzımgelen kimseler bu partinin mensubu olan 
arkadaşlardır. Bu arkadaşlarımız kararlı olarak 
Ege mmtakasına gitmişler, buraya gelmiş, ken
dilerine' göre konuşmuşlar ve yalnız kendilerini 
ve belki de Grup mensuplarını inandırmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, Şark tütünlerinin bu
günkü istihsal durumunu" bilmeden, tütün ih
raç fiyatlarını hesabetmeden, tütün maliyet 
fiyatlarını hesaplamadan arkadaşlarımız burada 
uluorta konuştular. Elbette 75 milyonluk bir 

! rekolte içinde 3 - 5 mahsulün kötü veya hava 
şartları dolayisiyle alınıp satilamıyacak bir ha
le gelmesi ve bunların artık bir ticari kıymet 
taşımaması karşısında veya hava muhalefeti 
veyahut dolu âfetleri dolayisiyle ticari kıyme
tini kaybetmiş olması karşısında Hükümetçe 
sırf bir hizmet karşılığı olarak mubayaa etmiş 
olduğu düşük fiyatlı tütünler olabilir. Bunları 
ele alarak toptan Ege havalisinde müstahsil 
malının kıymetlendirilmediğini, müstahsilin 
memnun olmadığını ifade etmek hakikata ay
kırı ve insafsızca söylenmiş bir sözdür. 8 liraya 
tütün satıldığından neye bahsetmediler? 

EEŞÎT ÖNDER (Tokad) . ^ 90 kuruşa da 
j var. 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — tşpat 
I et, böyle bir şey yoktur. Hilafı hakikattir. 

EEŞÎT ÖNDER (Tokad) — Yalanı sen ko
nuşuyorsun. 

REÎS — Sıralar arasında konuşmayın beyler. 
TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — Muh-

j terem arkadaşlar, -zamanlarında Türk tütün 
J müstahsili ağır şartlar içinde ezilir, tefecilerin 

elinde kredi sıkıntısı içinde, karasapanın esiri 
olarak bütün imkânsızlıklara seneler ve seneler
ce mahkûm bir vaziyette kalırdı. İktidarları, 
maalesef buna seyirci kalmıştır. Ancak 1950 
den yani, Demokrat Parti iktidara geldikten 
sonradır ki, dış fiyatların devamlı olarak düş
müş olmasına, Şark tütünleri istihsalinin art
mış bulunmasına rağmen, iç tütün fiyatları da
ima kademe kademe yükselmiş ve bugünkü 8 
lira seviyesine gelmiştir. 

Piyasa fiyatlarına gelince, bugün Ege'de va
sati fiyat 6 lira civarındadır. Katı rakamlar pi-

| yasanın sonu alınınca tesbit ve ilân edilecektir. 
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Tekelin iki cephesi vardır : Birisi ticari cep

hesi, diğeri hizmet cephesi. Elbette mubayaa 
edeceği tütünlerden bir kısmını işliyecek, kıy
metlendirecek, ihracedecek, diğer taraftan da 
sigara imalâtında bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bütün Ege 
müstahsilinin emeği, hepimiz şahidiz ki, her se
neden fazla olarak değerlendirilmiş bulunmak
tadır. Karadeniz ve Marmara bölgesi müstah-
sıllarma de aynı mesut neticeyi temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
prim kararını alan Hükümetimize, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekiline ve bütün Vekâlet mensup-
lariyle, fedakâr, vatanperver, senenin 10 ayın
dan fazlasını ailesinden uzakta hizmet başında 
geçiren eksper arkadaşlarımıza teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Ben, muhalefetteki arkadaşlarıma bir tavsi
ye olarak, son defa bir söz söyliyeceğun : Bu 
şekilde haksız oldukları mevzularda konuşma
sınlar. Çünkü kendilerine kimse inanmaz, mil
letin ekmeğini zehir etmesinler, milletin sevin
cine engel olmasınlar. 

REİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesi için rejfRrini kullanmıyan 
arkadaşlar varsa, lütfen kullansınlar . 

Gümrük ve inhisarlar Vekili buyurun. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhalefet Söz
cüsü arkadaşımız bir noktanın izah edilmediğini 
söyledi. Yani «iş yapılıyor, fakat kredi bula-
mıyaeaksmız» demek istedi. Kasdı malûm. 

Kredi meselesi Hükümetimizin âzami hassa
siyetle halline çalıştığı bir mevzudur. Bizim oldu
ğu gibi tüccarın da ne krediye ihtiyacı varsa 
bu ihtiyaçlarının karşılanmasını derpiş etmiş, 
ona göre hazırlıklarını yapmıştır. İhtiyaçları 
zamanında karşılanacaktı!'. 

Muhterem arkadaşlarım, 1959 tütün piyasa
larının tamamiyle satışları yapılıp kapanabil-
meleri için 658 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Ayrıca kilo başına iki lira hesabetmek şar-
tiyle imal ücretini de nazara alırsak ihtiyaç tak
riben bir milyara yaklaşmaktadır. Bunun ne 
kadar muazzam bir iş olduğunu ve temininin 
ne kadar müşkül bulunduğunu ve 4 Ağustos ka
rarları muvacehesinde kredileri artırmak mec
buriyetinde olduğumuz hususunu da nazarı iti
bara alırsanız bu ihtiyacı karşılamak için Hü-
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kümetin ne kadar gayret sarf ettiğini zannede
rim takdir edeceksiniz. 

Sonra «İdare memurlarına bâzı paralar te
diye ediliyor» dediler. Hükümet destekleme mu
bayaası yapmak vazifesini munzam bir vazife 
olarak İnhisarlar İdaresine vermektedir. Bir 
sene de nitekim bu vazifeyi yerli ürünlere ver
miştir. Her hangi bir sene de bir başka mües
seseye verebilir. Bir müesseseye bu tarzda bir 
hizmet verildiği zaman o müesseseye hizmet üc
reti namiyle yüzde bir hisse ayrılmaktadır. Bu 
muamele 1947 de başlamıştır. 1947 de İcra Ve
killeri Heyeti karariyle % 2, 1948 de % 2? 
1949 -1950 de % 1, sonraları da % 3, % 1?5 daha 
sonra da yine % 1,5, hizmet ücreti verilmiştir. 
Yani bu sistem eski iktidar zamanından beri de
vam etmektedir. Verilen para hizmet ücreti
dir. İdare 1953 senesine kadar bunu kendi 
bütçesine irat kaydetmiştir. Bu mevzuu tetkik 
ettim, Millî Korunma Kanununa göre esas 
hak sahiplerinin bu işte fiilen çalışan me
murlar olduğu kanaatine vardım. Bu hususta 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı mevcuttur. 
Destekleme hizmetlerindo bilfiil çalışan memur
larımıza hazırlanan bir talimatname esasına 
göre bu paraları tevzi etmekteyiz. Meselâ Er
zurum'daki memurlar almaz, ama Kocaeli me
murları alırlar. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Takrirleri okuyoruz, efendim. 
t 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi üze

rinde müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Sezai Akdağ 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1960 yılı 

bütçesi tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. 
Kifayetin reye vaz'mı rica ederiz. 

Yozgad İstanbul 
Talât Alpay Mehmet Gürpınar 

REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini rey^ 
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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101 

201 

202 

Lira 
Vekil tahsisatı 12 000 
BBÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 19 608 701 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 756 400 

REÎS — îsmail înan. 
ÎSMAÎL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, 202 nci fasılda mevcudolan memur ve 
işçi ücretleri hakkında bâzı hususları arz etmek 
için huzurunuza çıktım. 

REİS — îsmail Bey, bir yanlışlık olma
sın, 202 nci fasılda işçi ücretleri yoktur, memur 
maaşları vardır. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla — öyle ise işçi 
ücretleri faslında konuşurum. 

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

p. 
203 

206 

Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

105 600 

777 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
REÎS ~- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2Ö9 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 388 850 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 4 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367, 6706/6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 

er tayım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödeneecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Matbu evrak^ 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — KaJbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Nakil vasıtaları masrafkn 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 549 800 

10 000 

76 765 

10 000 

136 000 

570 000 

850 000 

497 500 

360 000 

300 000 

1 484 550 

155 000 

728 000 
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403 

406 

407 

410 

412 

414 

417 

418 

423 

450 

451 

452 

453 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük kapılarında ve deniz 
motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 

Lira 
7 500 

1960 
F. 

C : 2 

harcırah ve masrafları 
j REÎS — Kabul edenler... Etmi-
; yenler... Kabul edilmiştir. 

25 000 j 476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

i 478 Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma-

101 300 sında bilir kişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücretler
le metinlerin teksir ve bastı-

1 080 000 rüması için lüzumlu kâğıt, bas
kı ve sair masrafları 
REÎS - ; Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir.' 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

ltit 000 yenler... Kabul edilmiştir. 
502 Eski yıllar borçlan 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
70 000 yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı tamirleri ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemelerin 
tamiri 

2 000 REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
105 000 malzemeler 

REÎS — Kabul edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

155 100 

62 000 

27 001 

Lira 
275 000 

409 250 

50 000 

20 000 

21 000 

330 000 

8 000 

1 050 000 

REÎS — înhisarlar Umum Müdürlüğü büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler vekâlet 
bütçesiylo yapılmıştır. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi okuyoruz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 47 128 516 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
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gösterildiği üzere 135 450 000 lira tahsisat ve- 1 
rilmiştir. I 

REİS —- Fasılları okuyoruz. I 

F. Lira I 
202 Memur ve hizmetliler ücret- I 

leri 34 300 600 

EEÎS —- İsmail İnan. 
ÎSMAlL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; 1958 senesi bütçe müzakereleri esna- I 
smda, bâzı tenkidlerimiz olmuştu. Bilhassa, in
hisarlar Umum Müdürlüğüne ait iş yerlerinde 
çalışan işçi arkadaşlarımızın vaziyeti dolayısiy-
le, yaptığımız tenkidleri Hadi Beyefendi büyük 
bir şiddetle reddettikten sonra; «İşçilerimizle I 
aramızdaki münasebet, tamamen bir baba ev
lât münasebeti esasına dayanmaktadır.», de
miş ve meselenin içinden çıkmıştı. Fakat, haddi 
zatında keyfiyet böyle midir? Bu gibi koruyu
cu mülâhazalarla meselenin içinden çıkmak is
temenin neticeısizliği ve faydasızlığı bilâhara I 
belli oluyor. 

Tekel Umum Müdürlüğüne bağlı iş yerlerin- I 
de halen saatte 80 kuruş ücretle çalışan vatan
daşların adedi büyüktür. Yakın zamana kadar, 
60 kuruş ücret saatle Adana'da vatandaşların 
çalıştırılmakta olduğu bir vakıadır ve Vekil 
Bey bunu iyi bilir. Zam talepleri karşısında 
Vekil Bey günün politik havasına göre bazan 
vaitte bulunur, sonra da bu va'din tahakkuku
nu istiyen işçilerin temsilcilerini huzurundan 
kovacak derecede hiddet, gösterir. 

Bakın o baba evlât münasebetlerinin mev-
eudolduğu bahsedilen yerde manzara nedir: 
(36 bin tekel işçisi Bakanın istifasını istiyor.) 
Bu bir vakıadır ve tökzibedilmemiştir. 

Şimdi dünün baba evlât münasebetleri ra
hatlığı ve huzuru içinde kendini hissedenlerin 
bugün bu ihtar karşısında neyi düşünmeleri 
ve ne yapmalarının lâzımgeldiğini aynı hassasi
yetle düşünmeleri gerektiğine kaaniim. Yani 
artık o evlâtlar babalarının vefakârlığından ve 
sadakatinden fayda ummuyacak duruma gel
miş bulunmaktadır. Bu düşüncelerini fiilen or
taya koyduklarına göre Sayın Hadi Hüsınan'- | 
m kendi harekâtını buna göre tanzim edecek 
anlayışta bulunduğu hakkında ümit sahibi ol
mak isteriz. 

REİS — Vdkil Bey! (Soldan; «Reye, reye», 
sesleri) J 
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Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Müsaade ederse
niz Ankara Mebusu İsmail İnan'a uevap vere
yim. Söyledikleri hilafı hakikattir. (Sağdan; 
«Gazete burada», sesleri) 

İsmail İnanın tabiatı, işçi muhitine girer, 
ne lâf alacağım, hangi şahıs gayrimemnun, hak
lı haksız, böyle bir iki kişi bulursa, hemen onu 
yakalar, dinler, memnun olanı da tahrik eder. 
Tabiatı budur. Buraya gelmeden, aynı gazete
de kendi resmini de çıkarttırır. Mikrofon ba
şında, «Ben gideceğim, orada bunu soracağım, 
şunu yapacağım, sizlerin haklarınızı müdafaa 
edeceğim», şeklinde Mecliste yapacağı konuş
maların daha önceden propagandasını yapar ve 
bunu bir iki gazeteye yazdırmaya da gayret 
eder. Elinde gösterdiği gazetede kendi resimle
ri de var. 

Kendisini ondan sonra Bütçe Encümeninde 
bekledim, gelmedi. Çünkü yetişemedi. Niçm 
yetişemediğini de söyliyeyim: Tam Ocak ayının 
23 ncü günü İstanbul'da gümrüklerde Alman
ya'dan getirttiği 1958 model Mersedes arabası
nın ithal muamelesini yaptırmakla meşgul idi. 
Öyle söylediler, tetkik ettim doğru imiş. (Sol
dan; Bravo sesleri, gülüşmeler) (Sağdan; «Bun
lara ne lüzum var, ayıp, ayıp», sesleri) Gelme
mesinin sebebini arz ediyorum. Kendisine tav
siye ederim, sakın bu yeni arabasiyle işçi ma
hallerine gitmesin. 

Arkadaşlar, işçilerimize elimizden gelen yar
dımı yapıyoruz. Almakta oldukları ücretler di
ğer mesai yerlerindekinden az değildir. Arz et
tim, 1950, 100 hesabedilirse ve hiçbir zaman 
terfi edemeyip aynı seviyede kaldığı nazara 
alınırsa artış % 285,94 tür. Mütemadiyen asga
ri ücretten bahsederler. 

Muhterem arkadaşlar; asgari ücret nihayet 
ilk giren işçinin ücretidir, halen 80 kuruştur. 
Bâzı iş yerlerimizde 100 kuruştur. 1950 de as
gari ücret 17 kuruştu, vasati ücret 42, âzami üc
ret ele 170 kuruştu. 1959 da asgari ücretimiz 72 
bâzı yerlerde 100, vasatisi 174, âzami ücret 634. 
Âzamide artış % 277 dir, vasatide % 300, as
garide ise % 324 tür. İsmail İnan ne kadar 
gayret etse vaziyetleriyle her zaman yakından 
alâkadar olduğum işçilerimizle aramıza nifak 
sokamaz. (Soldan; alkışlar) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Vekil Beyden 
bir sual soracağım. Otomobil meselesi var.,, 

— 824 
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REİS — Kararname icabı bir iş, müsaade 

edin. Şu faslın esasen konuşmanızla ak'lâkası 
yok. Riyasetin müsamahasını suiistimal etme
yin. 

İSMAİL ÎNAN (Ankara) Sataşma var, söz 
istiyorum. 

REÎS — Sataşma olmadığını Riyaset tesfoit 
etmiştir, bu itibarla müsaade buyurun efen
dim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Lütfetsinler, 
Delmokrat Parti mebusları ve Halk Partisi me
busları 1950 den bu yana kaç otomobil getir-

1960 C : â 
mislerdir, öğrenelim. 

REİS — Bu faslın bununla alâkası yoktur, 
rica ederim Emin Soysal, müsaade buyurun. 

Efendim, faslı reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü 1960 yılı bütçesine JS37 rey verilmiştir. 277 
kabul, 60 ret. Nisap vardır, 277 reyle kabul 
edilmiştir. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati: 13,05 

ÜÇÜNCÜ GELSE 
Açılma saati: 15,00 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Müzakereye başlıyoruz, efendim. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Bütçesinin 203 

ncü faslından müzakereye devam ediyoruz, 

P. 
203 

204 

206 

207 

A/l CETVELİ 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere-

Lira 
417 800 

35 175 

755 080 

P. 

209 

210 

218 

301 

302 

304 

ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler. .. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

Lira 
1 500 

4 342 500 

4 200 

720 000 

117 501 

590 000 

550 000 

-m -
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407 

419 

420 

Lira 
330 000 

500 000 

2 066 500 

505 000 

20 000 
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REÎS — Halim Ateşaİp. 
HALÎM ATEŞ ALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz tuz meselesinden bahsede
ceğim. Seçim bölgemde bulunan on sekiz tuzla
dan dokuzu... 

REÎS — Beyefendi bu fasıl PTT. masrafları 
faslıdır, tuz, tuzla ile münasebeti yoktur. 304 ncü 
faslı lütfen okuyun. 

HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Efendim, 
yirmi ikinci maddeyi okuyun. 

REÎS — Beyefendi, bu fas l̂ Posta telgraf ve 
telefon masrafları, lütfen kürsüyü terk ediniz. 
Tuzladan bahsedilmez burada. (Gülüşmeler) 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 108 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 80 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah ye mücadele 
masrafları 515 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

.1960 0 : 3 
F. Lira 
431 Kaçağı takip ve önleme mas

rafları 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 182 739 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 45 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 135 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 7 5ÖÖ 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 160 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 28 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

-m 
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Lira 
825 000 Yapı onarımı 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

735 Bina satmalma ve yaptırma 17 125 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

736 5113, 6476 ve 7425 sayılı ka
nunlar gereğince satmalmacak 
veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme atelye ve ambarları 10 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yeniden yaptırılacak 
fabrika imal ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletil
mesi masrafları 25 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet v© 
vasıtaları ve bunları kurma 
masrafları 30 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalmacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 1, 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 1 500 000 

HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; deminki konuşmam da bu mevzua ait 
idi ama, Sayın Reis kabul etmedi. 

Arkadaşlar; seçim bölgemde 29 tuzla vardır. 
Bu tuzlalardan bir kısmı masraflarını koruya
madığı için Vekâletçe kapatılmıştı. Geri kalan
ların da depoları, binaları, sarnıçları çok perişan 
bir vaziyettedir, yolları yoktur. Bendeniz Sayın 
Vekile bir muhtıra vermiştim. Alâkadar oldular, 
tetkikat yaptırdılar. Yolların yapılması için 250 
bin lira tahsisat ayırdılar. Vekil Beyin bu şekil
de alâkalarına teşekkür ederim. Yalnız bu 250 
bin liranın vilâyetler emrine verileceğini haber 
aldım. Vilâyetlerin ellerindeki imkânlar mah
duttur, bu parayı sarf edemeyeceklerdir, matlup 
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da hâsıl olamıyacaktır. Bu itibarla bu paranın 
Devlet Karayolları tarafından sarf edilmesinin 
teminini rica ederim. 

İkincisi, memlâhalarda tuzun fiyatı 3 kuruş 
olduğu halde birtakım insanlar toptancılık yap
mak suretiyle tuzun fiyatını 25 kuruşa kadar 
sattırmakta ve uzak köylerden gelen vatandaşla
rımıza aşağı - yukarı tuzun kilosu 50 kuruşa mal-
olmaktadır. Bu toptancılar öteden beri tuz top
tancısı değildir, sonradan yetişmiş, daha doğru
sunu isterseniz Vatan Cephesine alman birtakım 
insanlardır. Memleketin tuz membalarına kadar 
burunlarını sokanların millet bütçesinden çöplen-
melerini Sayın Vekil Beyin önlemesini ve 'bu hu
susta tedbirler almasını rica ediyorum. 

Şark bölgelerinde çayların, sigaraların ve tü
tünlerin çok bozuk çıktığından vatandaşlar şikâ
yet etmektedirler. Bu hususa da el koymasını ri
ca ederim. 

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

F. 
773 7424 sayılı Kanun gereğince 

mütedavil sermayeye ilâve olu
nacak tahsisat 

Lira 

50 000 000 

REÎS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELÎ (Adana) — Muhterem arka

daşlar; İnhisarlar Umum Müdürlüğünün döner 
sermaye ile yaptığı işler arasında, tütünlerimiz 
için içerde ve dışarda propaganda yapılması da 
vardır. 2 nci Dünya Harbinden sonra, tütün 
içenlerin zevklerinde değişiklik olmuştur. Ve bu 
değişikliğin sirayeti memleketimize kadar da gel
miştir. Ne yapıp yapıp, İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün tütünlerimize rakip olan Virjinya 
tütünleri karşısında esaslı surette propaganda 
yapması lâzımdır. Bilhassa Yunanistan'la bu hu
susta iş birliği yapmak zaruretiyle karşı karşıya-
yız. Yunanistan'la yalnız siyasi alanda değil, ay
nı zamanda iktisadi alanda bilhassa tütün mevzu
unda beraber çalışmak zorundayız. Alman pazar
larını bugün Yunan tütünleri işgal etmiş bulun
maktadır. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün, tü
tünlerimizin propagandası konusu üzerinde has
sasiyetle durmasını ve gereken ehemmiyeti ver
mesini istirham ederim. Bilhassa bugün propa
ganda yapılacak mevzu da malûmdur. Biliyorsu
nuz ki, tütünün 'kanser yaptığı hakkında geniş 
bir neşriyat var, Bizim tütünlerimizin ise nik<h 
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tini, katranı azdır. Bu yönden bir propaganda 
bilhassa Avrupa matbuatiyle yapılırsa çok iyi 
olur. Buna önem verilmesini ve bunun için gere
ken masraftan Vekâletin kaçınmamasını rica edi
yorum. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutarak reye arz edeceğim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1960 bütçe yılı varidatı, ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 131 626 035 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

REİS — Maddeye bağlı (B) cetvelindeki fa
sılları okutarak reyinize arz edeceğim. 

B — CETVELİ 

F. Lira 
1 iSatış kârları: (inhisarlar ge

liri) 738 218 900 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum)1' 3 800 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 800 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Tütün, içki, tuz, M. Müdafaa 
vergileri 388 357 135 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutarak reylerinize 
arz edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 

. 1960 0 : 3 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunlaırı gösteren (G) 
cetveli bu kanuna bağlıdır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti kaırariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . I I I . 1957 tarihli ve 6939 
•sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1960 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reye 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1960 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 nçı kısım fasıllariyle yatırım fasıl
ları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

- 8 2 8 -
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REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyinize 

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

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

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reye arz 
ediyorum. Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1960 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, 
hizmetlilere ve memurlara, masrafları döner 
sermayeden ödenmek üzerfc çalıştıkları günlerde, 
günde bir kah yemek ve ekmek (veya işçi adedi 
pişirme masraflarını karşılıyamıyacak kadar az 
olan yerlerde çalışan işçilere ve heyet raporiyle 
perhiz yapmaları ieabeden veya yemek zamanı 
vazif eten dışarda bulunan işçilere yemek ve ekmek 
bedelinin tekabül ettiği miktar yemek bedeli) ve
rilebilir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

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

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

İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinin mü
zakeresi bitmiştir. Heyeti umumiyesi açık rey
lerinize arz edilmiştir. 

S — Ziraat Vekâleti 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1960 yıh Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/459) (!) 

(1) 54 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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5. — Ovman Umum Müdürlüğü 1960 yılı 

Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/466) (1) 

REÎS — Ziraat Vekâleti, Devlet Üretene Çift
likleri, Orman Umum Müdürlüğü bütçelerinin 
'müzakeresine birlikte başlıyoruz. Söz alanların 
isimlerini okuyorum. 

Ahmet Üstün, Sadettin Karacabey, Adnan 
Çalıkoğlu, Hüseyin Ağım, Vahap Dizdaroğlu, Se
lim Yatağan, Hasan Tez, Nurullah Esat Toloıı. 
Behram öeal, Cemal Tüzün, Sait Erdinç, irfan 
Haznedar, Abdullah Köksel, Sâımi G-öknar, İbra
him Eteni Karakapıcı, Hüseyin Balık, Fâzıl Yal
çın, İhsan Yalkın, Sırrı Atalay, Turan Akarca, 
Ahmet Yılmaz, Saim Karaömerlioğlu, Tevfik Ün-
salan, Turgut Yeğenağa, Mehmet Hazer, Emin 
Soysal, Kemal Sarıibrahimoğlu, Suphi Baykam, 
Reşit önder, Rıza Tekeli, Hasan Erdoğan, Yal
çın Kocabay, Halim Ateşalp, Dursun Akçaoğlu, 
Rauf Bayındır, Asım Eren, Mehmet Delikaya, 
Mustafa Altmdoğan, Fethi Ülkü, Âlim Sipahi, 
Vamık Tayşi. 

Ahmet Üstün, buyur. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, halkının % 85 i ziraatçilikLe iştigal 
eden memleketimizin kalkınması ve vatandaşın 
sözle değil, hakikaten refaha kavuşmasını temin 
etmek içim zirai istihsali artırmak lâzımdır. Hal-
ıbuki bugün biz et, süt ve hattâ buğdayı dahi dı
şardan ithal etmek mecburiyetindeyiz. Bu du
rumdan kurtulabilmenin çaresi, siyasi endişeler
den uzaklaşarak, memleketçi bir ruh ile yerli, ve 
yabancı mütehassısların tavsiyelerine uyarak bir 
program dâhilinde ziraatimizi inkişaf ettirmeye 
mecburuz. Ziraatçiliğimizi tehlikeden korumak 
ve istihsalimizi artırmak için topraklarımızın ko
runması, ıslahı, tahlili ve haritalarının yaptırıl
ması işlerinin bir an evvel ikmal edilmesi icabe-
der. Kurak bir memleket olmamız hasebiyle top
raklarımızın beslenmesi için sulama işine ve kim
yevi gübrenin teminine ehemmiyet vermek lâzım
dır. Bunun için de küçük sulama işlerine önem 
vermeli ve gübre ihtiyacı karşılanmalıdır. Bugü
ne kadar devam edegelen tatbikat böyle olmamış
tır. Tedbirler zamanında alınmamış, maalesef im-

(1) 55 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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kânlar israf edilmiştir. Bundan da ziraatimiz za
rar görmüştür. 

Demokrat Parti iktidarı atamanında; zirai is
tihsalimizde yalnız zirai motorlu vasıtalardan isti
fade etmek suretiyle, ekiliş sahasının genişlemesi 
dolayısiyle bir istihsal artışı olmakla beraber de
kar hesabiyle ve randıman bakımından bir artış 
olmamıştır. C. H. P. iktidarı zamanında Amerika 
ile yapılan anlaşma gereğince ithal edilen zirai 
motorlu vasıtalar her balamdan bir tetkika tâbi 
tutulmuş olmasına rağmen Demokrat Parti ikti
darı zamanında gelişigüzel binbir çeşit zirai vası
tanın memlekete getirilmesinde hiçbir mahzur gö
rülmemiştir. Netice olarak 1955 ten sonra da bu 
yüzden memleket ziraatı büyük zarar görmüştür. 
Zirai kredi politikasında ise ziraatçilikle alâkası 
olmıyan şahıslara ve ihtiyacı bulunanıyan zengin
lere büyük çapta zirai krediler tevzi edilmiştir. 
Muhtaç çiftçiyi müstahsil hale getirmek ve ihtiya
cını karşılamak bakımından tek dayanağı olan 
Ziraat Bankası imkânları bu suretle başka istika
mette sarf edildiği için, hakiki gayesinden uzak
laştırılmıştır. Bunun açık misali, birkaç gün evvel 
kredi yolsuzluğa hakkındaki tahkiıkat önergemi
zin müzakeresi neticesinde Ziraat Bankası hak
kında açmış olduğunuz Meclis tahkikat kararıdır. 

Hayvancılığımızın inkişafı için Vekâletçe ge
rekli tedbir alınmamaktadır. Devlet üretme çift
liklerinde ve Devlet haralarında yetiştirilen iyi 
cins hayvanlar, hayvancılığın inkişafı için köylü
lere tevzi edileceği yerde çok düşük 'bedel karşı
lığında bâzı kimselere âdeta peşkeş çekilmektedir. 

Orman dâvası ise günlük politikaya terk edil
miş vaziyettedir. Orman içinde yaşıyan köylüler, 
kendi zati ihtiyaçlarını temin edemezlerken, De
mokrat Parti ileri gelenlerin, hattâ bâzı mebusla
rının binlerce metreküb orman emvalinden tahsis 
yolu ile istifade ettikleri söylenmektedir. 

Orman Umum Müdürlüğünün, Vekil Beyin 
bütçede ifade ettiği gibi on iki milyon lira bâzı 
şahıslarda alacağı olduğu ve borçlu şahısların da 
Demokrat Parti ileri gelenleri olduğu söylenmek
tedir. Bu hususu Vekil Beyin açıklamaların] rica 
edeceğim. / 

Türk çiftçisinin âcil ihtiyaçlarından olan to
humluk karşılığı aldığı paraların kârlı satış üze
rinden değil, maliyet üzerinden ve taksitle veril
mesini bilhassa Vekil Beyden rica edeceğim. Trak
tör için de, eskiden olduğu -g-Ibi, Ziraat Bankası-
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nm kefaletiyle taksitle ödenecek şekilde kredi açıl
masını temenni ederim. 

Bugünkü para değeri bakımından, hayat şart
larının yükselmiş olması itibariyle bilhassa Orta -
Anadolu'nun tek geçim vasıtası olan buğday, arpa 
ve pancar ve diğer mahsul fiyatlarının bugünkü 
şartlarla değerlendirilmesi lüzumunu Yüksek He
yetinize arz eder ve Vekil Beyden bunun teminini 
rica ederim. 

REİS — Hüseyin Avni Ural, C. H. P. Meclis 
Grupu adına. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AVNÎ 
URAL (Uşak) — Muhterem arkadaşlar, umumi 
ekonomik âlemimizi bir tetkika tâbi tutmak ve 
binnetice hükme varabilmek için bu memlekette 
temel şartın ziraat olduğu neticesine varırız. 

Düne nazaran bugün geçim şartlarımızın ağır
laşmakta ve cemiyetimizi zorlamakta bulunması 
mütemeddin ve ileri ihtiyaçların tazyikinden 
gelmemektedir. Biz hâlâ millet olarak et, süt ve 
ekmeğimizi temin, imkân ve şartlarının muhase
besini yapmaktayız. 

1954 te Amerikalı ve yerli mütehassıslar ta
rafından Türkiye'de erozyon tahribatı meydana 
gelmeden sürülebilecek arazi yekûnunun 16,4 
milyon hektarı aşmıyacağı tesbit edilmişti. Buna 
rağmen 1956 da bu miktar 22,5 milyon hektara 
yükselmiştir. Mevcut hayvan sayısına nazaran 
mera dönüm miktarı % 50 azalmıştır. Yani 32 
milyon hektar meranın tahribi netice, 23,1 mil
yon hektara düşmüştür. Bu suretle meyilli tepe
lerin sapan altına alınması ve bilhassa sitep 
meraların tahribiyle daralan sahada fazla sayıda 
hayvan otlatmanın ve nihayet orman açmalarına 
kadar uzanan ekstantif ziraat temayülünün te
sirleri; erozyon tahribatının memlekete hâd bir 
buhran halinde davet edilmesini mucibolmuştur. 
Bu hal ise mmeleket ekonomisine ziraat yoliyle 
korkunç tâbiri kullanılarak ifadesini bulan za
rarlar getirmiştir. Aynı zamanda memleket ara
zisini tahrip ve yeni açmalarla ormancılığın şart
ları aleyhe geliştirilmiştir. Kimyevi gübrenin 
temin edilmeyişi ve kredi imkânlariyle, kullan
ma metot ve cihazları hazırlanmadığı için ran
dımanda % 20-30 nispetinde bir artış sağla
mak mümkün olmamış ve arazinin satıh olarak 
yayılma mecburiyetinin doğmasına meydan ve
rilmiştir, Sulama tesisi ve yatırımlarının bir 
plâna bağlanarak her yıl tahakkuku zaruri olan 
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kısmının ikmali yoluna gidilerek; istihsalin bü
yük nispette artması sağlanamamıştır. 

Senede iki milyon ton azotlu ve fosforlu 
gübre ihtiyacımıza karşılık 1957 yılında 86 732 
ton azotlu ve 19 000 ton fosforlu gübre kulla
nılmıştır. Bu mevzuda yıllık istihsal kapasitesi 
10 000 ton olacak azot sanayiinin ve mütemmim 
dahilî imalâtın kifayetsizliği aşikârdır. Gübre
nin ithal fiyatı fob 40 dolar eivannda olup zirai 
donatım % 35 kâr almaktadır, diğer zirai mü
cadele ilâç ve müstahzarlardan % 40, ziraat, ma-
kina ve yedek parçalarında % 75 ve halen % 55 
kâr alan donatım müessesesi çiftçiye faydalı ola
mamakta ancak, lüzumsuz iştiraklerinin zararla
rını karşılamak gayretindedir. 1950 yılından ev
vel 250 kuruşa alman uc demiri 15 - 20 liraya 
satılmaktadır. 

180 000 dolar mukabilinde 240 000 uc demir 
Almanya'ya sipariş edilmiştir. Memleket dâhi
linde donatım fabrikalarında 6 000 000 lira iç, 
200 000 dolar dış finansmanla, Karabük çelikle
rinden ucuza imali mümkün bulunmasına rağ
men ele alınmamıştır. Ayrıca gübre, ziraat alet
leri ve kimyevi müstahzarat ile mücadele ilâçları 
yatırımında bir priyorite tanınmamış ve halen 
de bu istikamette bir teşebbüse rastlanmamakta
dır. 

Bütçenin % 3 üne tekabül eden kifayetsiz 
bir miktarın zirai sektöre ayrılması ve vasati 
% 11.4 yatırımın ziraate yapılmış olması da is
tihsal yetersizliğinin sebeplerindendir. Filhaki
ka bilhassa 1954 ve 1955 senelerinde yekûn ya
tırınım biz 8.4 gibi ve mütaakıp dış ticaret se
nelerinin tıkanık devresinde daha da azalan bu 
miktar mâruzâtımı teyid etmektedir. 

Türkiye'de istihsalde saha genişlemiş ve ve
rim sabit kalmış hattâ düşmüştür. Böylelikle ar
tan % 2,5 nispetindeki nüfusun beslenmesi güç 
bir durum arz etmiştir. İstihsalde düşük pro
düktiviteye misal : 1936 - 1938 de buğday vasa
tisi hektar başına 1 109 Kg. iken 1954 - 1958 de 
bu miktar 984 kiloya düşmüştür. Yekûn hubu
bat randımanı keza aynı yıllarda 1 138 den 
1 047 ye, tütünde 788 den 677 ye düşmüş ve et 
olarak koyunda (17) Kg. sabit kalmıştır. Düşük 
prodüktivitenin düşük gelir seviyesini mucibola-
cağı tabiîdir. 

Memleketimizde çiftçi ailenin üçte biri 20 dö
nümden aşağı arazi işletmektedir. 2 1 - 5 0 dönüm 
arasında araziye sahibolanlar % 31,5 ve 50 - 1 
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dönüm arazi işletenler ise % 62 dir. Türkiye'de 
hiç iş hayvanı bulunmıyanla tek hayvana sahip 
çiftçi sayısı 700 000 civarındadır. 

Diğer taraftan zirai kredi başıboş bir seyir 
takibetmekte her türlü kontroldan azade bulun
maktadır. Çiftçi borçlarından şüpheli alacaklar 
ve tahsili teehhüre uğramış muhtelif Ziraat Ban
kası hesaplarında borç yekûnu 300 milyon lirayı 
aşmıştır. Ayrıca tohumluk borçları ise iki yüz 
küsur milyon liradır. Normal cari kredi borçları, 
şimdiye kadar tahsili mümkün olmıyan yukar-
daki miktarların haricindedir. Bu suretle her 
sene artan çiftçi borçları hacmi, faiz ve diğer 
masrafların ilâvesiyle ödenmesi gayrikabil bir 
hale gelmiştir. Çiftçi borçlarının 10 sene müd
detle ve taksitle ödenmesine ait kanun teklifi
miz Demokrat Partice itibar görmemiştir.^ 

Türk köylüsü satmalına gücünden mahrum, 
sattığı ucuz, aldığı pahalı ve istihlâk maddele
rinden ödemeye mahkûm bulunduğu vasıtalı 
vergilerin altında büyük ıstırap içindedir. Bu 
hali bilmeyenler köylüyü tanımıyanlardır. 1950 
de 250 kuruş olan uç demiri 1959 da 20 liraya, 
araba 300 lira iken 1 500 liraya yükselmiştir. 
Kağnı 70 liradan 300 liraya, urgan 7 li
radan 30 liraya, orak 2,50 liradan 12 li
raya, tırpan 4 liradan 40 liraya çıkmıştır. 15 -
20 misli artışlara rağmen buğdayına 10 kuruş 
zammedilmiştir. Kademeli prim tatbikatiyle ay
rıca hakkı olan ihracat farkları müstahsıldan 

- alınmıştır. Bilhassa tütünde bu miktarın yüksek 
rakamlara baliğ olduğu sabittir. Yıllardan beri 
bir tohumluk meselesinin ele alınmaması, orman 

•içi köylünün kalkınması için kanun mevzuu pa
ranın bütçeye konmaması, tütününden kesilen 
% 5 lerin tutarı 85 küsur milyon lira ile banka
nın hâlâ kurulmamış bulunması köylü dâva ve 
haklarına ne derece önem verilmekte olduğunu 
göstermektedir. Türk köylüsü sözde kalkman 
Türkiye'de asgari şartlara ve iptidai beslenmeye 
tâbidir. Köylü ailede yılda nüfus başına et istih
lâki 5 - 6 kiloyu bulmamaktadır. Bu miktar 
Amerika ve Avrupa'da ortalama yılda nüfus ba
şına 120 kiloyu geçmektedir. Komşumuz İsrail'
de ise 18 kilogramdır. Süt ve sütten mamul mad
deler yılda nüfus başına bizde 70 - 80 kilogram 
iken Almanya'da bu miktar 700 ve İsrail'de 125 
kilogramdır. Türk köylüsü gıdasının % birini 
etten, % 7 sini sütten ve mamullerinden, % 2 
sini sebze ve hayvani yağlardan 3 000 kalorinin 
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2 500 ünü hububattan almaktadır. 20 milyonu 
bu durumda olan bir memlekette kalkınmanın 
gerçek iddiası tezat teşkil eder. Türkiye'de ha
len bir buçuk milyon pulluğa mukabil 2 milyon 
karasapan, 2 milyon düven ve ayrıca kağnı 
ziraatimizin istihsal vasıtalarıdır. Çiftçimize zi
rai aletlerin temininde kolaylık sağlanmadığı bir 
hakikattir. 

F. O. O. neşriyatına göre bizde hektara buğ
day vasatisi 960 kilogramdır. Bu miktar başka 
Avrupa memleketlerinde 2 - 3 misli fazladır. İs
tihsalde randımanın düşmesine tesir edici faktör 
cümlesinden kısaca saydığımız bu hususların zi-
raatte adam başına gelirde azalmayı muciboldu-
ğu keza bir hakikattir. 1953 ziraatte nüfus başı
na gelir 385 lira iken 1959 da bu miktar 346 li
raya düşmüştür. 

Bir de baraj manzumesinde sulamanın yerini 
kısaca gözden geçirelim : 1943 yılında 17 198 
hektar sulanan saha, 1950 ye kadar 41 929 hek
tara yükselmiştir. Bu miktara 7 senelik zaman 
içinde sadece 36 000 küsur ilavesiyle sulanan 
saha yekûnu 1957 yılında 77 752 hektar olmuş
tur. Aynea Ziraat Vekâleti Teşkilâtı eliyle de 
12 000 hektar su altına alınmıştır. Bu suretle 
89 000 hektara baliğ olmaktadır. Aynı müd
det ' içinde bir vilâyetimiz vüsatindeki israil'
de sulanan saha 125 000 hektara yükselmiştir. 
Türkiye'nin 2,5 milyon hektar araziyi sulaması 
halinde ancak artan % 2,5 nispetindeki nüfus 
artışında et, süt ve ekmeğini temin mümkün ola
cağına göre kat'edilmiş mesafe ve gidiş sadra şi
fa verici değildir. 

Meselelerimizin ehemmiyet ve hacmini takdir
den uzak tutmamakla beraber tahakkukunun 
şartı olarak da bugünkü hâkim zihniyet yerine 
mürakabeli ve plânlı bir sistem hemde süratle 
kavuşmaya mecbur bulunduğumuz bir sistem 
lâzimdır. (Sağdan, alkışlar) 

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

terem arkadaşlarım, benden evvel görüşen arka
daşlar zirai kredinin azlığından şikâyet ettiler. 
Ben de bir çiftçi olarak zirai kredinin henüz tat
minkâr bir seviyeye gelmediğini takdir ediyo
rum. Yalnız bir şeyi düşünmek lâzımdır. Acaba 
zirai kredinin 50 deki vüsati ne kadardı ve bu
gün nedir? 

Hepiniz iyi bilirsiniz ki, o zaman 357 milyon 
lira olan zirai kredi bugün 2 milyar 300 küsur 
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milyona çıkmıştır. Bu itibarla bu memleketin 
')elki zirai sahada kredisi henüz matlup seviyede 
değildir. Fakat eski vaziyetle mukayese ettiği
miz zaman sekiz misli bir zirai kredinin mev-
^udolduğunu görürüz. Bu itibarla henüz bizi 
tatmin etmiyen bu zirai kredinin bugünkü gü
nâhı Demokrat Partinin mi? Senelerce bu va
dide en ufak bir tedbir ele alınmamış, ihmal 
edilmiş ve maalesef zirai kredi bu safhada kal
mıştır. 

Bugün bu artışı bendeniz şükranla kaydet
mekteyim. Ziraat Bankasının değerli mesaisini 
bir çiftçi olarak takdir etmek borcumuzdur. 

Deniyor ki, çiftçiye verilmesi icabeden para 
dışarıya verilmiştir. Hepiniz bilirsiniz ki, ticari 
kredi ayrıdır, zirai kredi ayrıdır. Bu itibarla zi
rai kredinin ticari kredi olarak verilmesine im
kân yoktur. Gönül ister ki, bu nispet daha da 
yükselsin. 

Arkadaşım zirai maddelerden bilhassa çiftçi
likte kullanılan birçok malzemenin bulunmadı
ğından şikâyet etti. Bunun günâhı kimdedir 
arkadaşlar? İktidar olarak senelerce bu memle
kette bir uç demiri yapmış mıdır ki, bugün biz
den hesabını istiyor? (Soldan, bravo sesleri) Ben 
saclarını çiftçilikte ağartmış bir insan olarak 
arz edeyim ki, 1950 den evvel bu memleektte en 
zivade ihmal edilmiş bir saha varsa o da çift
çiliktir. Buna rağmen şimdi bizden hesap sor
mak istemeleri hakikaten şaşılacak bir haldir. 

Şimdi bütün dertlerimiz giderilmiş midir? 
Havır. Arkadaşım nazari ziraatçilerdendir, ben 
de bunun senelerce tatbikatını yapmış bir in
sanım. Kendisi bana en kurak seneyi misal ola
rak getiriyor. Bilirsiniz ki, Türkiye kurak bir 
bölgedir, bana Avrupa'dan misal getiriyor. Ben 
de kendisine Avrupa'dan misal vereyim. 

En yağışsız ayları Temmuz ve Ağustos ol
duğu halde, Avrupa'da ayda asgari 10 defa yağ
mur ya#ar. Benim step memleketimi nasıl mi
sal olarak alırsınız1? Senelerce maalesef küçük 
sulama teşkilât kanununu ele almamış bulunu
yorlar. Ancak benim iktidarım 1952 senesinde 
bu isi ele almıştır. 1953 senesinde bir şube mü
dürlümü kurulmuş, Küçük Sulama İşleri Riya
seti kurulmuş ve o şube bunun kanununu getir
miş ve bu kanun yürürlüce girmiştir. Bu kanu
nun zirai sahada büyük kıyniet ifade edeceğini 
ben de bilhassa teyidetmek isterim. 

Eski iktidarın günâhını bizim iktidarımıza 
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yüklemek istiyorlarsa bu haksızlıktır, arka
daşlar. m 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Vekilimden 
benim de bâzı ricalarım olacak. Bu ricalarım
dan birisi şu : 

Bu memleket koyun sütünü büyük çapta is
tihlâk eden bir memlekettir. Takdir edersiniz 
ki, Avrupa'da koyun sütü istihlâk edilmez. Ama 
benim memleketimin maddei iptidaiyesini teşkil 
eden anasırdan biri koyundur. Bu itibarla ko
yunculuk üzerinde eskiden beri atılan adımlar, 
hamleler vardır. Yalnız süt koyunculuğu üzerin
de mahsulün artırılması hususunda bir hareket 
yapılmamıştır. Bilhassa muhterem arkadaşlar, 
ostfiriz koyununun Garbi - Anadolu'da ve Trak
ya'da yer almasını istirham ediyorum. 

Arkadaşlarım, bizim kıvırcık koyunu zan
nederim, 50-55 kilo, ostfiriz cinsi koyunlar ise 
600 kiloya kadar süt vermektedir. Ben bakım 
şartlan zayıf olmasına rağmen dörtte bir inti
kal ettirdim ve 150 kiloya kadar süt aldım ki, 
bu rakam çok büyük mâna ifade eder. Bu ostfi
riz koyununun haralarda teksir edilerek serbest 
müstahsıla intikalini bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar, bugün memlekette hayvancılı
ğımızda büyük inkılâp yapan Montafon sığır 
ırkı, gerek et bakımından, gerek süt bakımın
dan, gerek kuvvei cer'ive bakımından verimli 
ve mümtaz bir ırk olduğunu ispat etmiştir. 

Elimizdeki yarımkan boğaların köylerimize 
verilmesi ve biran evvel tekessürü en büyük 
çapta fayda sağlıyacaktır. Bir iki bin tane boğa 
ve inek seçilmek suretivle, bir Hükümet mevzuu 
halinde memlekete ithalinde kolaylık göstermek 
ve müstahsıla bunları intikal ettirmek büyük 
faydalar sağlıyacaktır. 

Bugün memleketin en çok ıstırap çekeceği 
mevzulardan biri de et ve süt meselesidir. Bu
nu Hükümetin halletmesi hayırlı ve süratli ne
ticeler verecektir. 

Ben Ziraat Vekâletinin işlerini yakînen bi
len bir çiftçi olarak hayvancılık, kümes hay
vancılığı, meracılık ve meyvacılık mevzuunda 
atılmış adımları şükranla karşıladığımı ifade 
etmek isterim. Meclis bu dâvanın asaletini ka
bul ederek vekâleti bu sahada desteklerse vekâ
let kıymetli memurlariyle daha verimli iş yap
ma imkânına kavuşacaktır. (Soldan, alkışlar) 
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| REÎS — Adnan Çalıkoğlu. 

ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 
arkadaşlarım, bilinen ve kabul edilen bir müte-
arifedir ki, Türk içtimai topluluğunun büyk ek
seriyetini köylü ve çiftçi vatandaşlarımız ve 
millî gelirimizin de büyük bir kısmını zirai sek
törün istihsali teşkil etmektedir. 

Şu esas ve hakikat karşısında ziraatle iştigal 
eden vatandaşlarımızın istihsale matuf olan ka
pasiteleri üzerinde durmak, millî varlığımızm 
takviyesi bakımından, büyük bir zarurettir. 

Zirai sektörden bahsedildiğinde ilk akla ge
len çiftçi ve topraktır. Onnun içindir ki, evvel
emirde çiftçiyi toprakla birleştirmek lâzımdır. 
Bundan sonra da çiftçiyi ve toprağı takviye et
mek iktiza eder. 

Şu hale nazaran üç mühim problem karşımı
za çıkmaktadır : 

1. Köylüyü topraklandırmak ve toprak re
formunu tamamlamak, 

2. Toprağın verim kabiliyetini artırmak, 
3. Çiftçinin istihsal gücünü fazlalaştırmak. 
Birinci dâva, maalesef bugün Türkiye'de hal

ledilememiş ve Ziraat Vekâleti de bu vadide 
katî ve müsmir tedbirler alamamıştır. 

Topraksız çiftçilerimizin yekûna ehemmiyet
li bir miktarda olduğu halde, toprak dağıtımı 
kifavetsiz bir halde kalmıştır. 

Bunun yanında Veraset Kanununun bir ne-
tiearet olarak zirai bünyemizde, tonrak bölünmek
te ve küçük çiftçi miktarı her s'ün daha fazla
laşmakta ve bunun neticesi olarak da istihsal gü
cü azalmaktadır. Bu zaruret karşısında tonrak 
reformunu sağlıyacak esaslı bir rejime ihtiyaç 
mevcuttur. 

Toprağın verim kabiliyetini artırmak üzere 
sulama, gübreleme ve sair bakımlardan Ziraat 
Vekâletinin diğer Vekâletlerle koordine edilmiş 
faaliyetleri noksan ve gelişmeye kâfi değildir. 

Çiftçinin istihsal gücünün artırılması için 
yalnızca kredi usulüne tevessül edilmiştir. Fakat 
ayni ve nakdî olarak yapılan bu krediler istihsa
le yanyacak yerd.e istihlâke hasredilmektedir. 

Çiftçi vatandaşlarımızın istihsal metalarının 
lâyıki veçhile değerlenddrilememesi ve istikrar 
tedbirleri dolayısiyle istihlâk metalarının fiyat
larının artması geçim sıkıntılarını tamamen ar
tırmış ve alınan krediler bu zaruret karşısında 
istihlâk edilmiştir. 
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İlâçlı tohumların yenilmesi neticesinde Şark I 

vilâyetlerimizde bir hastalığın müşahede edilme
si ibretâmizdir. Çiftçi vatandaşlarımızın bu bü
yük sıkıntısını gördüğümüz içindir ki, zirai borç
ların tecili hakkında arkadaşlarımızla birlikte bir 
kanun teklifinde bulunduk. Fakat maalesef, Zi
raat Encümeninde başlıyan müzakeresinde Hü
kümet mehil almak suretiyle bu kanunun konu
şulmasından kaçınmıştır. Çiftçilerimize kredi 
verilmesine taraftarız. Ancak kredilerin istihsa
le matuf olacak şekilde ve esaslı bir şekilde kre
di politikasının tanzimine büyük ihtiyaç vardır. 
Çiftçi vatandaşlarımızın istihsal gücünün artırıl
ması için onların kendi hallerinde bırakıl mıyarak 
teşkilâtlandırılması da büyük bir zarurettir. Zi
rai bünyemizde, kredi kooperatiflerinden ziyade 
istihsal kooperatiflerinin büyük faideler sağlıya-
cağı kanaatindeyiz. 

Amerika, İsrail ve buna benzer memleketler, 
istihsal kooperatifleri sayesinde zirai sahada bü
yük kalkınmalar sağlamışlardır. 

Zirai sigortanın henüz memleketimizde tesis 
edilmemiş olması da şayanı eseftir. Çiftçilerimi
zin âfetlere karşı teminat altına alınması ve top
rak reformunun sağlanması bakımından zirai si
gortanın hizmetleri inkâr edilemez. Zirai sigor
tanın kurulması hususunda arkadaşlarımızla, ver
diğimiz kanun teklifi de iki senedir encümenler
de beklemektedir. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — D. P. Meclis Grupu adına Vamık 
Tayşi. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA VAMIK 
TAYŞİ (İzmir) —• Muhterem arkadaşlar; Zira
at Vekâleti bütçesi müzakere edilirken, mem
leketin umumi zirai politikası ve umumi zirai 
hayatı hakkında, arkadaşlarımız mütalâalarını 
derineyan ederken daha ziyade, teknik nokta
lara temas ettiler. Bendeniz de grupumuzun zi
raat politikası ha'kkındaki görüşünü bu kısa za
man içinde ifadeye çalışacağım. 

Zirai faaliyetin dar bir açı içinde yalnız 
teknik foakımdan tetkiki kifayetsiz olur. Zirai 
politikanın, ziraî faaliyetin geniş bir çerçeve 
içinde mütalâa edilmesi lâzımdır. Burada arka
daşlarımız konuşurken yalnız saban, pulluk, uç 
demiri, kimyevi gübre tatbikatı gibi küçük 
meselelerle her sene tekrar edilen eroziyon me
seleleri üzerinde durdular, randıman rakamla
rını da kendi maksatlarına hizmet edecek şe-
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kilde istedikleri isenelerden seçerek mukayese 
ettiler. Meselâ 1944 - 1948 seneleri •hububat ran
dımanlarını 'kurak geçen 1954 - 1958 seneleriyle 
karşılaştırdılar da ne için iyi 'seneler olan 1950 
- 1954 ile mukayese etmediler. İşte böyle birta
kım yalnız küçük noktalarla mevzuu sağından 
solundan sıkıştırmak, didiklemek istiyorlar. 

Zirai dâvaların çoğu sosyal dâvalardır. Tek
nik bunun en sonunda gelir. Bizim iktidarımız 
ibu mevzuları bir kül olarak ele almıştır. Zira-
ate Iher şeyden evyel iklim şartları hâkimdir. 
Bu şartların imkân hudutları dışına çıkama
yız. Onun için (burada misal verirken Holân-
da'nın, Fransa'nın hububat randımanını, Mı
sır'ın pamuğunu ileri süremeyiz. Bunlar yerin
de mukayeseler olamaz. Bir şey ifade etmez. 
İklim, şartları o etnolojik şartlar ziraatin sınır
larını tesbi't etmiştir. Bu misallerle terikidleri-
mizi çapraşık yollara samimî tenkidi (bu şekilde 
başka istikametlere götürmiyelim. 

Adnan Çalıkoğlu arkadaşım arazi sahibi 
olmıyan köylüyü müstahsil hale getirmek için 
toprak reformundan bahsettiler. Eğer son se
nelerin işlenen toprak durumunu tetkik edecek 
olursak hâdiselerin onları yanılttığını görmek 
mümkün olur. Sizin 'sık ışık ileri sürdüğünüz 
Baade raporunda da memleketteki 1950 den 
evvel ve sonraki nüfus artışı kaydedilmiştir. 
1950 den evvel ve sonraki nüfus artışı arasında 
da fark vardır. Nüfusumuzun 1950 den sonra 
senede binde 2,5 - 3 artışı memlekette refahın art
tığının alâmetidir. Çünkü ibizde nüfusun (bu 
kadar artması refahın artarak doğumun çoğal
ması ve ölüm nispetinin düşmesi neticesidir. 

Toprak reformu diyorlar, toprak reformu 
demek, onların anladığı mânada birkaç çiftliği 
parçalayıp bu artan nüfusa dağıtmak mıdır? 
Süratle % 75 den fazla olan zirai nüfusun sı
kıntısı içine girmekteyiz. Toprak reformunu 
açıkça ifade buyurun lütfen. Bu ço'k büyük ve 
çok yuvarlak: bir kelimedir. Bunun tatbikatı 
nasıl olacaktır? Bir taraftan erozyondan (bahse
der, 'sürülmemesi lâzımgelen toprakların sürül
mesinden şikâyet edersiniz, 'bir taraftan da top
rak reformundan konuşursunuz. Bu şekildeki 
fikirleriniz biribirine tezat teşkil ediyor. Kalan 
pek mahdut birkaç büyükçe çiftliği mi parça* 

I lıyacağız? Bu, sizin iktidarınızda denendi ve 
1 size çok pahalıya mal oldu. Biz (bu yolu tercih 
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etmiyoruz. Bizim kanaatimize göre;, köylüye, 
çiftçiye özlediğimiz hayatı temin -edecek opti-
mal büyüklükte bir arazi temin için, çok küçük 
toprak parçaları üzerinde geçimini sağlıyama-
dığmdan şehirlere doğru akan fazla nüfusu, 
yeni iş sahaları açarak, 'bu iş yerlerine çekmek 
lâzımdır. 

Geçenlerde de bir arkadaşım konuştu. Gizli 
bir işsizlik vardır, dedi. Bu, artan zirai nüfus
tur. Bunu yeni iş sahalarına aktarmak lâzım
dır. Bu aktarma bir trafik memurunun işare
tiyle mi olacaktır1? Bunları iş sakasına sevk 
edebilmek için her şeyden evvel iş sahasını te
min etmek lâzımdır. Bir kişiye iş sahası temin 
etmek içiiı de yabancı memleketlerde yapılan 
etüdlere göre çeşitli iş kollarında, yirmi bin do
larla altı yüz dolar arasında bir yatırım yapmak 
lâzımdır. Profesör Baade de sulu ziraat yapa
bilmek, yani ziraati intensifleştirerek yeni iş 
sahaları açmak için hektar (başına Ibin dolarlık 
bir yatırımdan 'bahsetmektedir. Bizim politi
kamız, işte bu nüfusa iş sahası temin etmek için 
sanayileşmeye gitmektir. Her memlekette oklu
ğu gibi bizim memleketimizde de ziraati kal
kındırmak maksadiyle, sadece zirai saha üze
rinde durmak değil, birçok sebeplerle, sanayii 
de teşvik etmek gerekir. Sanayileşme aynı za
manda ziraate de hizmet eder. Bunu temin için 
de yol lâzımdır, liman lâzımdır, enerji kaynak
ları lâzımdır? İşte 'bugün yapılan birçok büyük 
işler aynı zamanda zirai politikamızın da istika
metini göstermektedir. 

Bir taraftan da zirai sadaha, zirai nüfus ke
safetini sıkıntılarını azaltmak için, intensif zira
ate, suya, ve sulu ziraate önem vermekteyiz. Bu 
maksatla barajlar yapılmakta, toprak altı «ula
rından istifade için durmadan çalışılmaktadır. 
Muhalefetçe tenkid edilen enerji kaynakları, 
sanayiimize lüzumlu olduğu kadar, toprak altı 
sularından faydalanmak için, ziraatimize de lâ
zımdır. Enerjiyi ve sulamayı sağlıyan bu baraj
ların birçoğu aynı zamanda, en mümbit sahala
rımızı tehdideden tuğyanları da önlemek sure
tiyle yine ziraatimize çok büyük hizmetlerde bu
lunmaktadır. Nafıa bütçesinde Sayın Tevfik 
îleri 1948 Çukurova'daki tuğyanın korkunç za
rarlarından nasıl bahsetmişlerdi? 

Uc demiri fiyatı bugün düşer, yarın yükselir. 
Kimyevi gübre de öyle. Sonra hangi kimyevi güb
reden bahsediyorlar? Hatırlıyorum, kitidarları za-
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m anında Zirai Donatım Kurumu süperfosfatı 
köylüye zorla satardı. Köylü zorla aldığı bu güb
reyi kullanmaz hendeğe dökerdi. Bugün öyle mi? 
Hiçbir şey yapmamış olsak bile, çiftçinin iyi to
humluk peşinde koşması, kimyevi gübre istemesi 
bu ihtiyaçları hissetmesi yaptığımız en büyük 
hamlelerden biridir. 1950 den evvel hangi köylü 
kimyevi gübreden bahsederdi! ihtiyaç bile hisset
mezdi. Bunlar birer hakikattir. Şimdi bir taraftan 
sanayileşme ile, birtakım büyük yatırımlarla zirai 
nüfusumuzun yüksek nispetini azaltmak için ça
kşırken zirai sahada da intansif ziraate doğru 
yönelmekteyiz. Bütün faaliyetimiz bunu ispat et
mektedir. 

Yapılan yollar, barajlar, kimyevi gübre fabri
kaları. daha geçen gün küçük Sulama Kanunu 
üzerinde çaılstık. Konuşuldu burada, bunlar hep 
misallerdir. Zamanımızda bir tek işletme, 1914 te 
yapılmış sulama işletmesi vardı. O bile doğru dü
rüst işlemezdi. Zirai mücadele mevzuu da aynı. 
Zamanınızda zirai ilâçtan köylü kaçardı. Bugün 
köylü tayyare ile ilaçlama için bizi tazyik ediyor. 
Bu mevzuda çalışan, hususi teşebbüs elindeki fab
rika adedi altıyı geçmiş bulunuyor. Bu ise köy
lümüzün kalkınmış olduğu, kalkınma yolumla--ol
duğunun en büyük alâmetidir.. Biz gerek OfŞEB&t 
içindeki gerekse zirai sahadaki fazla nüfusa îç 
bulmak için her türlü tedbiri almakta devaırtjetk* 
c c ğ i z . . . .• ..:•:,; 

Karacabey arkadaşımıza da haiber vereyim? 
bu Ostfiriz koyunu Ziraat Vekâletinin yardımları 
ile memleketimize gelmiştir. Halen İzmir'de Ege 
üniversitesinde mevcuttur. (Soldan, alkışlar) : : 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazd-

antob) — Çok muhterem arkadaşlarım; muhale
fet grupu adına konuşan Avni Bey arkadaşımı
zın ileri sürdüğü mevzulara muhterem Vaımık 
Tayşi Bey arkadaşımız Demokrat P^,rti Meclis 
Grupu görüşü olarak lâzımıgelen cevapları ver
dikleri için, ben aynı şeyleri tekrardan vazgeçiyo
rum. Yalnız bâzı rakamlardan bahsettiler, ben de 
bahsedeceğim. « 

Kimyevi gübre istihlâki; 1949 senesinde 26 
bin ton, 1959 senesinde 176 bin ton ve bu seneTri 
programımızda 390 bin tondur. (ıSoldan, alkış
lar) 

İstihsal azlığından bahsettiler. 1945 - 1949 
dovresinde nüfus başına hububat istihsali 117 
kilo, 1950 - 1954 devresinde 259 kilo ve 1955 -
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1959 devresinde 298 kilodur. Bu miktar Kanada, I 
Arjantin ve Avustralya hariç tutulursa diğer bü
tün memleketlerden yüksektir. 

Traktör sayışımdan ve traktörlerin kabili isti
mal olmadığından bahsettiler. 1950 senesinin 10 
bin traktörüne mukabil bugün 43 800 küsur trak- I 
tör vardır. Bunların % 99,7 si fâal durumdadır. I 

Yine muhterem Avni Ural pahalılıktan balı- I 
setti. Arz edeyim ki, ue demiri 20 lira değil, 10 
lira civarındadır. I 

Zirai ilâçlar ve kimyevi gübre istihsal ve istih
lâkinde büyük artış vardır. Hububat istihsalin-
deki artış ise; 1945 - 1949 da hektar başına 805 I 
kilo idi, 1950 - 1954 te 1 048 kilo, 1955 - 1959 da 
ise 1 059 kilodur. 1 

Mücadele ilâçları için 1950 de 2 milyon, 1960 I 
da 36 milyon lira tahsisat ayrılmıştır. I 

Bu rakamlar dünkü ile bugünkü durum ara
sında mukayese yapmaya kâfidir. I 

Diğer konuşan arkadaşlarımızın temennileri 
dikkate alınacaktır ve yerine getirilecektir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

BEİS — Hüseyin Agun, 
HÜSEYİN AGUN (Rize) — Muhterem arka

daşlar; Ziraat Vekâleti bütçesi görüşülürken; bu 
-bütçenin kifayetsiz bir bütçe olduğunu ve bu büt
çe ile zirai faaliyetin artmasının mümkün olamı-
yacağim muhalif arkadaşlarımız tenkid babında 
ileri sürdüler, ilk nazarda, Ziraat Vekâleti bütçe
sinin, mütevazı rakamları arasında şöyle bir göz 
gezdirecek olursak, umumi bütçeye nazaran az 
olduğu görülürse de, Türkiye'de ziraati politika 
sathına çıkaran D. P. hükümetlerinin zirai poli
tikasını tam mânasiyle kah edebilmek için önce 
umumi bütçeye bir göz atmak kâfi gelir. 

Türkiye'de ziraati hissedilir derecede yük
seltip bugün beynelmilel bir teşekkül olan 
(FAO) Teşkilâtının masalarında konuşulur bir 
mevzu haline getiren Demokrat Parti hükümet
leri zamanındaki bütün yatırım bütçelerini tet
kik edecek olursak bunun tam mânasiyle istih
sali artırmaya matuf olduğunu görürüz. Mil
yarlarca tahsisatı içine alan sulama işleri, mil
yarı bulan gübre sanayii, bu faaliyetlerin zirai 
istihsale müteveccih olduğunu gösteren vakıa
lardır. Bunlar muvakkat, gündelik işler değil, 
her gün bir miktar daha artan ve nihayet 1975 
senesinde 40 milyon nüfusu barındıracak olan 
Türkiye'nin istikbalini temin için ileri atılmış, 
Uzun senelerde neticelenecek muazzam meseleler | 
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I ve tam mânasiyle ziraat müessesesine uygun 
I olarak Devletçe ele alınmış unsurlardır. Biz 
I ziraat politikasını konuşurken Devletin yatırım 
I bütçesini de göz önüne alıyoruz. 
I Muhterem arkadaşlar, ziraatin temeli olan 
I toprakların ve onları işliyen zirai nüfusun duru-
I muna şöyle bir göz atacak olursak, bugün bu 
I toprakların 225 milyon dönüme yükseldiğini gö-
I rürüz. Günlük ekmeğini bu topraklardan alan 
I çiftçinin kolunun işlemesi lâzımdır. 225 milyon 
I dönüme yükselen bu toprakların işlenmesinde 

muhakkak ki, Hükümetin makinalaşma progra
mından da istifade edilmiştir. 

Nüfus artışı ise, 6 milyon, yani bir Irak 
I nüfusu kadar artmıştır. 
I Bu iş nasıl ele alınmıştır, onun için Hükü-
I met nasıl düşünmek mecburiyetindedir? Evet, 
I arkadaşım Avni Bey temas ettiler, dönüme 110 
I kilo randımanla Türkiye toprakları Fransa'nın 

Pö Vadisine nazaran geridir. Ama bir Fransa'
da Napolyon devrinde sulamaya başlanmış, hattâ 
XI nci Louis devrinde kanallar açılmıştır. Bizde 
en eski olarak Sultan Hamit devrinde Çumra 
barajı yapılmıştır. Kendileri zamanında ise 
buna tek bir ilâve yapılmıştır denemez. 

Muhterem arkadaşlar; 1975 te karşılaşacağı
mız ihtiyaca cevap verebilmek için bugünden 
büyük yatırımlara neden büyük ehemmiyet ver
diğimizin mânası daha iyi anlaşılmış oluyor. 

Ziraat Vekâletimizin şu mütevazi bütçesi 
içinde yapması lâzımgelen işler yok mu? Var
dır arkadaşlar. Ziraat Vekâleti bugün tamamen 
bir bünye değişikliği içindedir. Memleketin 
umumi istikameti, sınai sahalardaki gelişmeler 
ve gübreleme ve sulama sistemleri kurulurken 

I Ziraat Vekâletinin de bunlara göre eğitim yap
ması ve zirai sahalarda tecrübe çalışmaları 
yapması lâzımdır. Bu iş ne şekildedir, biraz üze
rinde durmaya değer. Buna temas etmediler. 

Ziraat Vekâleti nereden başlamış ve nereye 
gelmiştir? Tetkik ederseniz bunu iyice görmüş 
olacaksınız. 

Ziraat Vekâletinin gayesi daha çok istihsali 
artırma yoluna gitmektedir. Bugün Türk zira
at çil eri memlekette yapılan yollar üzerinde al
tında otomobilleri ile dolaşmaktadır, kendisinin 
çalışması eskisine nazaran neşvünema etmiştir, 
daima da inkişaf etmektedir. Köylü ve çiftçi 
vatandaş çalışma imkânını bulmuştur. Evini 

l bulmuş oturuyor, vasıtasını bulmuş sürüyor. 
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Dünya nasıl gidiyorsa, biz de aynı şekilde gidi
yoruz. Eskiden böyle mi idi arkadaşlar? Küçü
cük odasında tohumunu şişenin içerisine koyup 
karşısında oturmaktan başkaı bir zirai politika 
yoktu arkadaşlar! (Soldan bravo sesleri ve alkış
lar) 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir. Cümlenizi ta
mamlayınız. 

HÜSEYİN AGUN (Devamla) — Arkadaş
lar; küçük sulama sahasında 15,5 milyon lira 
bu sene de bir faaliyet sahası gösterecektir. Bu
na daha fazla kıymet vermek lâzımdır. Gelecek 
sene bunun bütçesini daha fazla getirmeyi ben 
Ziraat Vekâletinden temenni ediyorum. Zirai 
mücadele sahasında Türk ziraatçjleri muvaffak 
olmuştur. Kımıl ve süne haşereleri kontrolün-
dedir, önlemeye de muvaffak olmuştur. Ucu 
Bahri Lût'ta bulunan çekirgenin ne zaman bi
zim hudutlarımıza geleceğini hesaplıyorlar, ge
reken tedbirleri zamanında alıyorlar. Bu, bizim 
için büyük başarıdır arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda, söyliyecek 
çok şeyler var, fakat vakit dolmuş oldu
ğu için sözlerimi burada bitirmek mecbu
riyetindeyim. 1959 senasindeki çalışmalar sa
yesinde 1 748 000 000 liralık mahsulü koru
muştur. Ziraate verdiğimiz imkânlar bunun bir
kaç mislini bu vatana iade edecektir. Ziraat 
Vekâleti bütçesinin bu memlekete hayırlı olmaz
sım diler, inşallah gelecek sene daha fazla bir 
bütçe ile gelmelerini temenni ederim. 

BEİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı bütçesine oylarını kullanmıyanlar varsa lüt
fen kullansınlar. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ederim. 
Kocaeli 
D. Erol 

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

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir. I 
F. Lira 
101 Vekil tahsisatı 12 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) bkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ye tazminatlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
47 764 001 

19 570 400 

186 000 

100 200 

1 126 500 

3 000 

4 333 435 

4 200 

618 520 

147 000 

1 125 980 

60 000 
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307 
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Lira 

781 000 

309 

403 

416 

417 
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Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... B-tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 1 101 900 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 37 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 10 590 420 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 180 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt manrafları 6 008 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar umumi masraf lan 4 630 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai mücadele 15 590 000 

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

kadaşlar, zirai mücadelede bilhassa sulama pa
muk ziraati için en mühim önemi taşır. Kur ar-. 
tısı yüzünden on beş milyon küsur dolar bu fas
la para konulmuştur. 

Vamık Bey arkadaşımızın fikirlerini bir ga
riplikle karşıladım. İstihsal masraflarındaki ar
tışların maliyetle hiç alâkası olmadığını beyan 
etti. Ziraatte kullanılan ilâçlar ve akar, yakıtın 
zirai istihsalde ehemmiyeti yoktur, diye ifade 
kullanmasını garipsemiyecek kimse yoktur. Zira
atte kullanılan ilâçlar umumiyetle çok pahalıdır, 

Bir misal vereyim : Andirin ilâcı, pamuk zi-
raatinde, haşarata karşı kullanılır. Kilosu yirmi 
liradır. Dekar başına bir seferde altı liradır, iki 
defada 12 liradır. Bilhassa sulu pamuk ziraatin-
deki kullanılan ilâçlar çok pahalıdır. Sulu zira-
atin teşvik edilmesi ve randımanın artırılması 
isteniyorsa buraya gerekli önem verilmelidir. 
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REİS — Vamık Tayşi. 
VAMIK TAYŞİ (İzmir) - - E f e n d i m ; arka

daşım benim beyanımı yanlış anlamışlar. Ben, 
istihsalin maliyeti üzerinde tesir etmez demedim. 
Muhalif partiye mensup arkadaşlardan bâzıları, 
ue demirleri fiyatlarının pahalı oluşu istihsal ma
liyeti üzerinde müessirdir, demişlerdi. Bunlar o 
derece müessir faktörler değildir. 

Sonra, ilâç mevzuu; eskiden Adana'da ilâç 
namına hiçbir şey yoktu. Faik Kurdoğlu'nun ki
tabını açın bakın, orada akrepten, sinekten fi
lân bahseder. Bugün çok şükür çiftçimiz mü
nevverdir. Bizi köylü vatandaşlarımız daima 
ilâç, diye sıkıştırmaktadır. Memlekette bugün 
20 ye yakın ilâç fabrikası vardır. Bu, bizim için 
iftihar vesilesidir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, zirai mücadele bu memlekette De
mokrat Parti devrinden evvel ele alman zirai 
meselelerden biridir. Bunun kanununu, teşkilâ
tını, tatbikatını ben memur iken daha Demok
rat Parti dünyaya gelmeden çok evvel görmü-
şümdür. Bu itibarla bir profesör olan Sayın 
Tayşi'nin bu hakikatleri, bu vakıaları olduğu 
gibi kabul etmesini beklerdim. 

Arkadaşlar, şurasını ifade edeyim ki, zirai 
mücadele bu memlekette o gün de, bugün de ih
tiyaca cevap verememiştir, bu bir hakikattir. 
Ama bu asla o günlerde zirai mücadele yapıl
madığı mânasına gelmez. O zamanlar mücade
lenin yeni yapıldığı yıllardı ve çiftçimiz bunun 
faydasını görmediği için kolaylık göstermemiş
tir. Hattâ 1952 yılında bâzı Garp vilâyetlerimiz
de zeytin güvesine karşı yapılan mücadele bile 
bâzı yerlerde yardım görmemiştir. Ama zaman
la bunun faydası anlaşıldı. Ekseriya yeni bir 
tatbika ilk başlarken bir reaksiyonla karşılaşa
bilir. Tecrübesi olmıyan, faydasını bilmiyen bir 
muhitte elbette bir reaksiyon olur. Halk za
manla faydasını görüp anlamış ve yardım etmiş
tir. 

Zirai mücadele işi maalesef iyi işliyememek-
tedir. Benim seçim bölgem Kars'ta fare çıkmış 
hiçbir ziraat teşkilâtı bununla .mücadele etme
miştir. Tohumluk olarak dağıtılan tohumlar 
ekilmiş, fakat intaş etmemiştir. Zirai mücadele 
teşkilâtı henüz nedense mücadele işiyle tam 
meşgul olamamaktadır. (Soldan, «Çekirgede mu
vaffak oluyor» sesleri) Evet ona bir diyeceğim 
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yok. Dünyada her gün yeni inkişaflar oluyor 
alet ve vasıtalar da tekâmül ediyor. Ama sadece 
bir mıntakada belirli bir mücadele yapmış ol
mak bir teşkilâtın vazifesini tam yaptığına de
lâlet etmez. 

Teşkilâtça ihtiyaç hissedilen yerlerde derhal 
harekete geçilmesini istirham ederim. Bunu Ve
kil Beyden beklemekteyiz. 

REÎS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar; "şu mücadele mevzuu görüşülürken, 
iktidara mensubolan arkadaşlar kürsüye gelerek 
konuşurlarken, eskiden hiçbir şey yapılmadı di
ye ifadede bulundular. 

Şimdi, böyle konuşan arkadaşlarımız belki de 
o zaman uykuda idiler. Çünkü, o zaman da, çök 
eskiden beri bu mücadele yapılıyordu. Bu, benim 
içinde bulunduğum bir iştir. Ve benim seçim çev
rem olan Erzincan'da da gerek elma kurdu ve ge
rekse yaprak kurdu mücadelesi yapılmış ve bun
lar kalmamıştı. Şimdi, gelin görün bahçelerimiz 
tırtıl içinde. Ve karpo kapsa ile dolu. Meyvala-
rımızdan komşulara da geçecek diye korkuyo
ruz. Arzu ederseniz baharda beraber gidelim, 
görünüz. Dünü inkâr etmekten bir fayda çık
maz. 

Eğer mücadele hakikaten yapılıyorsa yapıl
sın. Para az veya çok olabilir, Vekâlet lüzum gö
rürse ister ve verilir. Vekâlet teşkilâtında birçok 
arkadaşlarım bulunduğu için bunlarla temas ede
rim. Karpo kapsa mücadelesi hemen hiç yapıl
mamaktadır. Hiponomot mücadelesi de aynı şe
kildedir.. Bir zaman bu mücadele tam muvaffak 
olmuş idi. Yapılan işler daha ileri gitsin. 

Sonra bir mesele daha var: Biliyorsunuz aşı
lar var. fidanlar aşılanarak halka tevzi edilmek
tedir. Bu aşılarla beraber daha birçok ismini bil
mediğim tırtıllar, böcekler ve saire de sâri olma
ya başlamıştır. Ve netice olarak şunu arz ediyo
rum: Bu ırieyvaları hastalıklardan korumak için 
çalışırken diğer taraftan bunların seyirlerini ta-
kibederek Vekâlet elden gelen gayreti düşünmüş 
olsun. 

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

terem arkadaşlarım, hakikattir ki, bu memleket
te Ziraat Vekâletinin kuruluşiyle birlikte müca
dele başlamıştır. Fakat arada bâzı farklar var
dır. Acaba, eskiden beri hangi mücadele üzerin-
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i de titizlikle duruldu? En çök mücadelesi yapılan 

mevzular arasında basit usullerle yapılan çekirge 
mücadelesi vardı, bu tekâmül ettirildi. Bundan 
sonra süne mücadelesi vardı, bu maalesef çiftçi
yi ve köylüyü tatmin edecek mahiyette değildi. 
Beyefendi karpokapsa ve hiponomot mücadele
lerinden bahsetti ve bunu Hükümetin yapmadı
ğından şikâyet etti. Çok rica ederim bu mücade
leler bizzat çiftçinin müstahsilin yapmakla mükel
lef olduğu mücadelelerdir, bununla Hükümeti 
alâkalı kılmak doğru olmaz. Demonstration mev
zularında Hükümeti icbar etmeye ne sizin hakkı
nız var, ne de bizim. Ben meyvacıyım ama Hü
kümet gelsin de benim meyvalarımı ilâçlasın de
miyorum. Benim Hükümetten istediğim yalnız 
piyasada bulunmıyan ilâçların teminidir. (Sağ
dan; «pülvarizatör» sesleri) Pülvarizatör bulun
muyor. Vekilimiz bu işe büyük mesai veriyor. 

Arkadaşlar Ziraat Vekâleti her sahada iyi ça
lışır ama, en müspet sahası da zirai mücadele sa
hasıdır. Devletin diğer bütün mekanizması bu şe
kilde çalışsa daha iyi bir mertebeye vâsıl olmak 
mümkündür. 

Hâdiselerin içinde yaşamış insanlar olarak 
nerden aldık, nereye geldik hepimiz biliriz. Ev
velki sene Gemlik'te bir toplantı yaptık. Ofillaro 
Olea ile mücadele etmek istiyorduk. Vekil Beyi 
de davet ettik, geldi. Vekil halkı dinledi, halk 
da Vekilin tavsiyelerini dinledi. Yapılan müca
dele neticesinde dört kazanın istihsalinde senede 
25 milyon liralık artış hâsıl oldu. 

Bu itibarla Ziraat Vekâletinin eskiden başla
yıp da tekâmül safhasına getirmekte olduğu mev
zulardan birisi de bu zirai mücadele mevzuudur. 
Bu sebepledir ki, başta Ziraat Vekili olmak üze
re bu sahada çalışan bütün arkadaşlarımı candan 
tebrik ederim. (Soldan; alkışlar) 

I ' 
REÎS — Nihat îyriboz. 
NİHAT ÎYRÎBOZ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, müsaade ederseniz bu uğurda sa
çını ağırtmış. yaşlı bir insan sıfatiyle bende-

I niz birkaç kelime konuşmak istiyorum. Bâzı 
arkadaşlar eski ile yeniyi mukayese etmek is
tediler. Müsaade ederseniz bu mukayeseyi ben-

| deniz yapayım. Eskiden filân Vekilin elması 
kurtlanı;*, bahçesi ilâçlanırdı. (Sağdan «Nere-

' den biliyorsun?» sesleri) Siz susun, müsaade 
edin de bendeniz konuşayım. B,u kürsüye sene
de bir defa çıkar ve konuşurum. (Sağdan «Sen 
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418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, de

neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri umumi masrafları 

Lira 

3 190 000 
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eskiden nerede idin"?» sesleri) Ben o zaman 
Ego'de idim. 

NECATI ALP (Gümüşane) — Ege'de isen 
m biliyorsun? 

NİHAT İYRİBOZ (Devamla) - Zirai mü
cadelenin ismi bile bilinmezdi. 1950 senesinde 
iş başına geldiğimiz zaman yeşil kurdun da
ha ne demek olduğunu bile bilemiyorduk. Ben 
Adaına'ya gölttiğim zaımıaın çiftçi arkadaş
ları topladık, onlardan sorduk. Bunların yu
murtası nasıldır diye. Bunun yumurtasının na
sıl olduğunu bilmiyorlardı. 10 sene orada bir 
enstitü idare etmiş olan eski iktidar bunun yu
murtasını bulamamıştır. Bugünkü iktidar bu 
yumurtayı üç günde bulmuş^ 6 ay içinde bu
nun biyolojisini yaptı ve mücadeleye geçti. 
Ondan sonra Adana'da pamuk ziraatini kur
tardılar. Bundan dolayı da Adanalılar bunu 
inkâr edemezler. Eğer evvelce iyi çalışılsaydı, 
süno haşeresi Konya'ya kadar gelmezdi. 

Bunlar çok mühimdir. Bugün zirai müca
dele Ziraat Vekâletinin en fazla muvaffak 
olmuş bulunduğu bir şubedir. Bunun için bu
rada çalışan arkadaşlarımızın şevkini kırmıya-
lım, günahtır arkadaşlar. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar.) 

REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 
malî yılı kanun lâyihasına oylarını kullanmı-
yan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Oylama işi 
bitmişti?, efendim. 

Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Riyaset Makamına 
Bu mevzuda kâfi derecede tenevvür ettik. 

Kifayetin reye konulmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Bilecik 
Ş. Hasırcı 

REİS — Kifayeti reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, özür dilerim, benim mevzuum değil 

— m 
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ama memleketimin bir dert ve ihtiyacıdır, a'r2 
etmek mecburiyetindeyim. 

Bu fasla çayır, mera ve hayvan beslenme
sinden bahsedilmektedir. Bu memlekette bir 
mera mevzuu ve meselesi vardır, yıllardan beri 
bu Mecliste bu mevzuda terikidler, şikâyetler 
yapılmış ve bunun için bir kanun hazırlanmak
ta olduğunu zaman zaman Hükümet tarafından 
ifade edilmiştir. Ama maalesef kanun henüz ge
tirilmemiştir. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de mevcut yay
lalar içinde en geniş ve müsait olanı Kars ve 
Erzurum yaylalarıdır. Amerikalı mütahassısla-
rm verdikleri rapora göre flora itibariyle en 
müsait olan Kars yayla ve meraları türlü se
beplerle tahrib edilmiştir. Bu meranın ıslahı ve 
sulanmasını ele almak icabeder. Doğu bölgesin
de mera ziraat mevzularının başında gelmek
tedir. Kanunun hazırlandığından bahsettiler. 
Bu kanunun hazırlandığını çok işittik, tahak
kukunu da bir an evvel görmek istiyoruz. An
cak bu kanunla da mesele halledilemez. Teşki
lâtı, vasıtası imkânları olması lâzımdır. Bu işe 
en çdk ihtiyacolan bölgelerden başlanırsa o za
man netice daha iyi olur. Toprak dağıtımı ve 
yayla mevzuunda bâzı teşebfbüsler var, bunlar 
da vasıta, imkân ve kadro noksanlığı yüzünden 
çalışamamaktadır. Eğer mera ıslahı vasıta ve 
imkânsızlıklar dolayısiyle tanzim edilmezse ve 
esaslı bir programa bağlanmazsa, mera işleri 
de yıllardır ikmal edileni iyen toprak mevzuu 
gibi memleketi ve Meclisi uzun müddet işgal 
eder. 

Meselenin şümulü ile ele alınmasını'bekle
mekteyiz. 

REİS — Birçok arkadaşlarımız söz taleb-
ediyorlar, sırada yazılıdırlar istical buyurma
yınız. 

Rıza Tekeli Bey siz sıranızın daima birinci 
olmasını istersiniz, dördüncü sıradasınız. 

Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Aziz ve muh

terem arkadaşlarım; bu bütçe, maaşlarını ökü-. 
zünün omuzundan, kara sabanının ucundan, 
rahmetini Allahtan, bereketini topraktan alan 
Türk köylüsünün bütçesidir. (Alkışlar) Bu büt
çe üzerinde eğilerek hassasiyetle durmak dert 
ve ihtiyaçlarının bir an evvel çarelerini bulmak 
ve hele bu mevzuu siyasi mülâhazaların dışın-
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da tutmak: icabeder. (Sağdan ve soldan; alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım; yine diyorum ki, 
önünüzdeki muhteşem sofranın sahibi olan Türk 
köylüsünün bütçesi üzerinde hakikaten dur
mak, eğilme'k hem borcumuz ve hem de vazife
mizdir, arkadaşlarım. (Sağdan ve soldan; al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlar; gün geçtikçe istihsal 
artıyor, çiftçinin durumu biraz daha iyiye doğ
ru gidiyor, (Soldan; alkışlar) düzeliyor diye 
bâzı arkadaşlar... (Sağdan; «Olmadı», sesleri) 
Dinleyin arkadaşlar, dinleyin. 

Aziz arkadaşlarım; ben hakikatleri şunun 
bunun gözünün içine bakarak söylemem. Vatan
daşlara hizmet maksadiyle ben hakikatleri söy
lerim. Vicdanımın emriyle köyün sesini ve der
dini duyurmaya çalışıyorum. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Oraya ni
ye bakıyorsun? 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Onu siz 
iyi bilirsiniz. 

Adnan Menderes'in, vekillerin, şunun bunun 
gözüne girmek için burada konuşanlar karak
terlerinin ne olduğunu gösteriyorlar. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
Necati Alp. 
NECATİ ALP (Gümüşane) — Alâkalı mü-

taihassıslarm tetkikatma nazaran memleketimi
zin Şark bölgesinin toprakları, rakımları dola-
yısiyle, hububat ekimine müsait değildir. Dolu, 
şiddetli yağmurlar ve sair havai tesirlerden hu
bubat kadar zarar görmiyen yonca ve bilhassa 
korunga ürünlerine bu bölgenin toprakları fev
kalâde elverişlidir. 

Çok verimli hayvan ürünleri ve ihraç mad
deleri olmaları bakımından geniş surette teşvik 
görmesi icabeden bu hububatın ekimi için ko
nan tahsisat kâfi değildir. Şark bölgesinde eki
minde halen fazla randıman alman Bayburt, 
Kelkit ve Şiran ilçelerinde korunga ve yonca 
ziraatiyle bakanlık politik düşüncelerden ârî 
olarak yakinen alâkalanmasını arz ve rica ede
rim. 

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

kadaşlar, zirai kazançlara ve geçimini zirai 
ürünlere bağlıyan memleketler tohum ıslahına 
çok ehemmiyet verirler. Mademki, Nihat îyri-
boz arkadaşımız saçlarım zirai sahada ağart-
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mistir, ikinci defa buraya lütfetsinler ve desin
ler ki, 1950 den sonra şu tohumlan ıslah ettik, 
buğday tohumunu, pamuk tohumunu v. s. ıslah 
ettik desinler. Tohum ıslahı mevzuunda hiçbir 
şey yapmadınız ve üstelik Ziraat Vekâleti bu 
tohum ıslahı mevzuunda öyle konservatif bir 
zihniyet taşımaktadır ki, Adanalı çiftçiler bu 
mevzuda kendilerini ikna edememişlerdir. Bir
çok ricalardan sonra vekil beyefendi ile kalkıp 
Suriye'ye gitmişler.. 

ZİRAAT VEKÎLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Suriye'ye gitmedim. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Yani Suriye 
yakınındaki hudut sahasına gitmişlerdir. Bu 
mevzuda öyle konservatif bir zihniyete sahip
tirler ki, bizim memleketimizin iklim şartlarına 
uygun olan tohuma ne vekâleti, ne de arkadaş
ları inandırmaya imkân yok. Akala pamuğu ye
rine Suriye'de ekilen Koker tipi pamuğun eki-
lebilmesi için yedi sene mücadele edilmiş ve ni
hayet koker tipi ekilmesi kabul ettirilebilmiş-
tir. 

Mücadele işinde hiçbir iş yapılmamıştır, ya
pılanlar zamanımızın beşte biri bile değildir. 
(Soldan; gülüşmeler) 

REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Karmnuna (348) rey verilmiştir. 
(256) kabul (92) ret reyle lâyiha kanunlaşmış
tır. 

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

daşlar; 1942 senesinde, kendisiyle beraber köylü 
çocukların zirai mücadele sahasında yetişmesi için 
çalıştığımız Nihat lyriboz konuşmasaydı kürsüye 
çıkmıyacaktım. Şimdiki iktidarın ziraate ne kadar 
önem verdiğinin emaresini aramak lâzımgelirse 
sadece 418 nci fasla bir bakmak kâfidir. Bu fasıl
da takibedilen işler için, hizmetler için, hayvan 
yemi, mera, yağ ve kauçuk bitkilerinin ıslahı ve 
denemeleri içi»-, bu gibi işlere, meselelere konu
lan paranın tutarı 4 milyon 390 bin liradır. (Sol
dan, «Üst tarafı yapılmış da ondan» sesleri) Ya
pılmış mı, yapılmamış mı, şimdi ben misal vere
yim. 

Bu Yaz bir kuraklık oldu. Türkiyenin birkaç 
vilâyetini bu kuraklık kastı kavurdu. Bu meyan-
da bendenizin seçim bölgem olan Maraş vilâyetin
de dört 'kaza bu kuraklığa mâruz kaldı. Milletve
killeri olarak köyleri gezdik. Köylünün tohumu 
yok, yiyeceği yok, hayvanına yedireceği yemi yok. 
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Başvekile telgraf çektik, Ziraat Vekiline çektik, j 
cevap alamadık. İki ay geçti, cevap geldi Demok- j 
rat milletvekilleri geldiler ondan sonra geliyor j 
gelecek diye tohum zamanı geçtikten sonra (Islah j 
edilmiş tohum da olmadığı için) Halk Partisinin j 
köylüyü korumak üzere kurduğu Toprak Ofiste 
mevcudolan buğdaylar tohumluk diye gönderildi. 
O da az gönderildi, yetmedi bile. Asıl islâh edil
miş tohumluk zamanında tevzi edilmeli idi. 

Bakınız 1938 de bir kuraklık oldu, bu meyan-
da Maraş'ta da kuraklık oldu. O zamanın Ziraat 
Vekiline, Başvekiline telgraflar çektik. Bir ay geç
meden 3 200 ton tohumluk üç kazaya getirildi, 
tevzi edildi. Köylü tohumsuzluktan yiyecek bula- j 
nıamaiktan o zaman kurtulmuştur. Sizin iktidarı- i 
mzıın üç ay getirmediği islâh edilmiş tohumluğu j 
bir ayda getirttik. i 

ENVER KAYA (İstanbul) — Doğru konuş- j 
nıuyorsun, Emin Hoca. I 

REİS — Nihat îğriboz. I 
NİHAT İYRİBOZ (Aydın) — Muhterem ar- ; 

kadaşlar, özür dilerim, ben böyle sık sık kürsüye i 
çıkan arkadaşınız değilim, mecbur oldum. Ben zi- i 
raatle değil, ziraatin bir kısmiyle uğraştım, onun j 
için ziraatin kül âlimi değilim. Ziraatin derinlik- S 
lerine, salahiyetli arkadaşları muz var, onlar ayrı
ca inerler. Fakat bu işten anlamıyanlarm da bu
rada konuştukları görülmektedir. 

Arkadaşım dedi ki, bağırdık çağırdık iyi bir 
tohum bulduk, getirdiler ektiler. Böyle islâhçılık 
olmaz arkadaşlar, herkes her şeye karışmaz. Na
sıl ben demiryolculuktan anlamam, bunun için de 
o konuda söze karışmam, siz anlamadığınız halde 
islâhçılığa ne hakla karışırsınız? Böyle şeyleri 
söylemeyin, efkârı umumiyeyi teşviş ediyorsunuz, j 
Ziraat işlerinde müsaade edin de ilim adamları 
konuşsun. i 

'Müsaade ederseniz sizin zamanınıza ait ufak 
ıbir hikâye anlatayım. Sene 1938 ^veyahut 1940. 
Umum Müdür hububatta hastalık var, bu bizi 

I 

alâkadar ediyor dedi. Bu arada Ziraat Vekâleti | 
nezdinde tohum dağıtıyorduk. Çünkü kışın ekil
mez, baharda ekilir. Kışın ekilirse mutlak surette j 
süneye yakalanır. Vilâyetlere aman dedim; ilâç- ! 
lamadan sakın dağıtmayın, cevaben «Biz yemeye ; 
av.âni olduk» dediler. Bakınız arkadaşlar, yemeye \ 
mâni olmaktan bahsediyorlar. (Sağdan, «Dedi- ! 
kodu» sesleri) .Ne dedikodusu arkadaşlar. Olan \ 
bir şeyi hikâye ediyorum. 1940 senesinde. Ben | 
1930 da da mücadelede bulundum. I 
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Arkadaşlar, mücadele işinde bir daha söyliye

yim ki, hiç ağzınızı açmayın. Biraz evvel söylemeyi 
unuttum, sizin zamanınızda mücadele işi tamamen 
iptidai idi. Bugün Halbeşistan^da yapılan müca
dele nevinden şeylerdi. Sıkılın biraz. 

REİS — Vamık Tayşi. 

VÂMIK TAYŞİ (İzmir) — Biraz evvel iki 
muhterem muhalif arkadaşımız konuştu. Birisi 
Rıza Tekeli, diğeri de muhterem hocamız. Sizin 
zamanınızda hiçbir şey yapılmadı sözü onların in
hisarı altındadır. Kazara biz onu söyledik mi kı
yametler kopar. Ben bu şekilde konuşmak iste
mezdim, fakat kendileri böyle konuşunca ben de 
o seviyeye inmeye mecbur kalıyorum. 

Tohumluk mevzuunda hiçbir şey yapılmadı 
ama, o sizin zamanınızda. 

Bir kere hoca diyor ki, 1938 de tohumluk iste
dik, bu tohumluk geldi. Bir kere arkadaşlar to
hum ıslaJhı memleketimizde 1930 da başlandı. Altı 
sene içinde memleket çapında tohumluk işi hal
ledilip yetiştirilemez. Polonya'dan, Oklohama'-
dan gemi ile tohumluk alınmıştı. Şimdi sizin iste
diğiniz de, dışardan tohumluk getirilmesi midir? 

Hakikatte o kışlık buğday tohumu değildi ki, 
İlkbaharda ekilir. Bu sefer başak vrememişti. Sı
cak bölgedir diye Adana'da tatbik etmiştiniz, o 
da hiçbir netice vermemişti. Bu ıslah edilmiş to
hum da değil, Polonya'dan Oklöhama'dan getiri
len alelade tohumdu. Yoksa 10 - 15 sene içinde bu 
olmaz. 1930 da başla 1936 da ıslah et, bu müm
kün değil arkadaşlar. 

Bu mevzu öyle bir .mevzudur ki, bu müessese
ler durmadan yeni yeni tohumlukları ıslah eder. 
Mevcut ıslah istasyonları durmadan ıslah edi
yor ve eskiden ıslah ettilderi de demode kalıyor. 
Buradaki arkadaşlara sorarsanız yeni ıslah edi
len tohumlukların isimlerini, numaralarını söy
lerler. Bu işin içindeyiz arkadaşlar, onun için 
söylüyorum. Son senelere kadar seleksiyonla 
ıslah işi yapılıyordu. Melez mısıra yeni girdik. 
Yeni yeni metotlara yeni girmiş bulunuyoruz. 
Onun için bir şey yapılmıyor, diyemezsiniz. 
Şimdi hususi şirketler bu mevzuda çalışıyorlar. 
Pancar tohumunu bugün artık ithal etmiyoruz. 
O kadar pancar tohumu yetiştiriliyor ki, ihraç 
durumuna girdik. Tarsus'ta bir kooperatif var, 
bu mevzuda bir hayli mesafe almış ve ihraç yap
maya başlamıştır. Bu vaziyet karşısında nasıl 
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olur da bir şey yapılmıyor sözü söylenir? Gü
nahtır bu! 

REÎS — Takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konul

masını arz ve teklif ediyorum. 
Gazianteb 
A. Şahin 

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

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, merinos bölgesi olarak tesbit edilmiş 
olan ve hayli de muvaffakiyetli neticeler alın
mış bulunan Bursa'da geçen yıl ve bu yıl yaz 
çalışmalarımın neticelerini arz edeceğim. 

Oralarda merinos yetiştiriciliği büyük bir 
tehlike içinde bulunmaktadır, sebep şudur : Hü
kümetin aldığı iktisadi tedbirlerle hariçten ithal 
ettiği ucuz topslar yani temiz ve taranmış yapa
ğılar neticesinde yerli merinos yapağısı fiyat
ları düşmekte ve merinos yetiştiricisi köylüler 
çok ağır ve nâzik bir duruma düşmektedirler. 
Elinde merinos koyunları olanlar bunları sürü 
halinde satmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sadettin Karacabey 
arkadaşımızın kendi bölgesidir, gayet iyi bilirler. 
Bu itibarla bu durum karşısında Hükümeti ikaz 
etmek istiyorum. Hariçten ucuz floş ithal etmek 
suretiyle nasıl yerli koza ucuz bir duruma düşü
rüldü ise, merinos yetiştiricileri de fena bir va
ziyete sokulmuştur. 

Hulâsa Bursa bölgesinde, Merinos politikası 
can çekişme alâmeti gösteriyor; hayvan yetişti
riciler, Hükümetin yanlış iktisadi ve ticari ted
birleri yüzünden merinos koyunlanna yaptık-
lan masrafı bile güçlükle karşılıyabiliyorlar ve 
bu sebeple merinos yetiştirmekten vazgeçiyorlar. 
Onları bu fena vaziyete sokan yanlış tedbirler
den Hükümetin artık vazgeçmesini istirham edi
yorum. 

REÎS — Selim Yatağan. 

SELÎM YATAĞAN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlarım, umumi ziraat bütçesi konuşulurken 
söz almak istedim, kader yaver olmadı, kifayet 
geldi. Şimdi bu fasıl; benim mevzuum ile ilgili 
bir fasıl olduğu için bâzı malûmat arz edeceğim. 

Arkadaşlar; cümlenizee malûmdur ki, hepimi
zin dâvası; bu milletin hakiki refah denen sevi
yeye çıkmasıdır, cıbırlık denen şeyden kurtülma-
sıdır. 

Burada Hükümetin takibettiği zirai politika
nın mühim rol oynadığını hepimiz biliriz, bu bir 
hakikattir. Yalnız cereyan eden müzakerelerden 
şunu anlıyorum; burada mevzuu bilen, arkadaş
lar konuşursa daha muvafık olur. ihtisası olma
yıp da konuşan arkadaşlara ben burada Napol-
yon'un çizme hikâyesini hatırlatırım. 

P. Lira 
419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 

meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 3 433 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 îpekböcekçilik, tavukçuluk, arı
cılık umumi masrafları 965 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat sanatları umumi mas
rafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri umumi masraf
ları 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve ma
ki na işleri umumi masrafları 2 095 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumları ve lâbo-
ıatuvarlar kurma ve idare iş
leri umumi masrafları 3 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masrafları 2 945 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 Merinos işleri umumi masraf-
lan 1 800 000 
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427 

428 

6893 sayılı Kanun gereğince 
verilecek prim ve para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sulama, toprak eütd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artezyen işleri umumi masraf
ları 

Lira 

561 000 

15 550 000 

REİS — Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım, sulama işleri üzerinde bir mik
tar durmak isterim. Dün olduğu gibi bugün 
do sulama işleri üzerinde tesisler kurulması ve 
bkp, çalışmalar vardır. Fakat şunu ifade 
edeyim ki, Türk köylüsü köyünü terk ederek şe
hirlere göçmekte ve şehirdeki işçiliği köyündeki 
çiftçiliğine tercih etnıetkedir. Bu vatandaş
ları tekrar köylerine ve mesleklerine döııdüre-
bilmek için verimsiz topraklarını verimli hale 
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Zirai kalkınma uzun vadeli bir iştir, bunun 

için çok tenkid götürür. Ama bir-tenkid ilmî ve 
hakiki esaslara müstenidolmalı, bilen kimseler 
tarafından yapılmalıdır. Cevaplanıl da tenkid 
edenleri ikna etmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; zirai politikada istediğimiz zirai 
endüstriyi kurmak için yani bir dönümden fazla 
mahsul alabilmek için birçok faktörlerin bir 
arada bulunması lâzımdır. («Merinostan bahset» 
sesleri) 

Arkadaşlar; senelerce Balıkesir'de bilfiil me-
riuosculuk yaptım, suni tohumlama ile meşgul 
oldum. Merinosculuk Türkiye'de çok ileri git
miştir. Son zamanlarda Yapağı ve Tiftik Şirke
tinin kurulması ve hayvan besleyicilere yardım 
edilmesi, yapağının para etmesi bu hayvancılığa 
karşı rağbeti artırmıştır. 

Benim bir akrabamın 500 merinos koyunu 
var. Bir koyun her sene kendisine 132 lira kâr 
teinin ediyor. 

REÎS — Selim Bey; müddetiniz bitti. 
SELİM YATAĞAN (Devamla) — Arkadaş

lar; merinos dâvası gayet mükemmel yürümek
tedir. Bu dâvayı böyle mükemmel yürütenlere 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiş
tir. 
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sokmak lâzımdır. Yeraltı suları, yerüstü su
ları, arteziyen kuyuları, fenni gübreler ile bu 
toprakların verimli hale getirilmesi mümkün 
olur, Bu bakımdan bu yoldaki çalışmalara gay
ret göstermek lâzımdır. Bugünkü duurmda, ha
kikati ifade etmek icabetler ki, bir çiftçi aile
sinin geçinme şartları değişmiştir. Bunu göz 
önüne alarak meseleyi tetkik etmek icabeder. 
Çiftçinin âlet ve edevatı, traktörü ve yedek 
parçası ateş pahasına çıkmıştır. Buğdayına 20 
kuruş zammedildi, 1.0 kuruş daha zammedilsin 
ben buna taraftar değilim. Ona tohumluğun
dan başlıyarak, koşum hayvanı, makina parça
lan kolay ve ucuz temin edilirse mahsulüne 
zamdan daha çok faydalı olur, 

Muhterem arkadaşlarım, bizim dâvamız si
zin dâvanız, memleketin davasıdır, milletin da
vasıdır. 

REÎS — Müddetiniz tamam efendim. 
AHMET YILMAZ (Devamla) --- Arkadaş

lar; bizim sesimizle ve sizin sesinizle burada 
hakikatler tecelli etsin. Siz çıkar bizim yaptık
larımızı inkâr ederseniz, biz çıkar sizin yap
tıklarınızı inkâr edecek olursak bu iş* olmaz 
arkadaşlar. (Soldan, gürültüler, gülüşmeler, 
bravo sesleri.) 

REİS —. Mehmet Ilazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Arkadaşlar, 

bir mevzuun ihtisas erbabı tarafından ele 
alınması iyi bir şey. Ama burası bir akademi 
değildir. Biz tatbikatta gördüklerimizi ve alı
nan, tedbirlerin neticelerini Yüksek Meclise 
arz etmek hak ve salâhiyetine sahibiz. 

ENVER KAYA (istanbul) — Ama doğru 
aksettirmek lâzım. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Doğru ak
settiriyoruz, insaflı olunması lâzım. 

Küçük su işleri için Hükümet 1955 te bi
zim. Kars vilâyetinde yeni bir tetkik için bir 
heyet vazifolendirilmişti. Bu nevi bir tetkikat 
yapmak için Sayın Başvekile gitmiştik. Bir 
heyet teşkil olunmuş ve heyet uzun müd
det tetfcifca* yapmış. Faikait 1955 ten 1960 
a 'kadar bu heyetini leımeği ve mesafei <mıalh-
siılü rapor maalesef bugüme 'kadar iftaitbük 
mevkiine konmamıştır. Bir «aman İşletmeler 
Vekâletinde kaldı"? Bu raporun bir suretini 
iki sene sonra almak mümkün olmuştur. Fakat 
rapor hâlâ tatbik mevkiine konmamıştır. 
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Bu kadar emeği ve hizmeti bir tarafa bı

rakmak kâfi gelmiyormuş gibi 1957 seçimlerin
de Başvekil Kars'a geldi, «Mebuslarınız bize 
gelmedi ki, bir şey yapalım» dedi. Bizim-Başve
kile gittiğimiz hakkında şimdi aranızda bulunan 
eski Hükümet azaları var. 

Arkadaşlar, Hükümetten bu raporun tatbi
kini rica etmekteyim. Bu rapor bundan ev
velki raporun akibetinc uğramasın, tatbik edil
sin. 

REİS Tamam ,efendim. 
Muslihittin Yılmaz Mete. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, geçen yılların mu
hasebesi değil gelecek yıl fütçesine konacak pa
ralar üzerinde konuşmaktayız. Bâzı arkadaşları
mız çok eski yıllardan bahsedip müzakerenin 
seyrini çeşitli yönlere çeviriyorlar. O zamanki 
Hükümetleri de yanlış yola sevk eden yine bu 
arkadaşlar idi. Şimdi konuşmaları iyi olurdu, 
zira bu konuşmaları bütçe müzakerelerinin sey
rine de uymuyor. 

Muhterem arkadaşlar, 428 nci fasılda iki 
konuya temas edeceğim : Suni gübre cok pa
halı O1V»T> kâfi miktarda temin edilemîvor. Zi
raat Vekâletinin bu hususta nazarı dikkatini 
celbetmek isterim. Ben suni gübreden bahseder
ken bilhassa Çukurova'daki pamuk ekicilerine 
lâzım olan suni gübrenin zamanında verileme
mesi hususunu kasdediyorum. 

Geçen vıllarda da burada mâruzâtta bulun
muştum, Vekil Bey de not etmişler veva ettir
mişlerdi. Bu hâlâ ele alınmamıştır. Alâkalı ar
kadaşlarla konuştum, bu sene ele alacaklarını 
beyan ettiler. Vekil Beyden bilhassa bunun bu 
sene halledilmesini rica edeceğim. 

Fethive kazasının Kumluova kövünde kum 
eksibeleri cok mümbit bir arazivi günden güne 
kanlamaktadır. Buna teknik adamların tavsiye
lerine göre mâni olmak çok yerinde bir hareket 
olur. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (NiSde) — Muhterem arka

daşlar, gecen av birinci müzakeresinde kabul 
buvurulan bir kanunla% Tor>rak-Su Umum Mü
dürlümü teşkil edildi. Neşrinden itibaren mer'i 
olacak olan bu kanun tasarısı kanunlaşınca, bu 
Umum Müdürlümün vazifesi meyanına girecek 
olan bu faslın, geçen seneki bütçede olduğu gi-
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bi yine Vekâlet bütçesi içinde gösterilmiş oln^-
sıııdan bendeniz bir şey anlıyamadım. Bu yıl 
15 550 000 lira ile, geçen yıldan 8 milyon faz
la olarak gösterilen bu Umum Müdürlüğün iş
leri Vekâletin içinde nasıl olacaktır? Yani eğer 
bu Umum Müdürlüğün yeni kanuna göre ayrıca 
tahsisatı yoksa masraflar eski Umum Müdürlü
ğün vazifeleri meyanmda mı devam edecektir? 
Bu bir! 

ikincisi, (Toprak etüd ve tahlilleri) işleri de 
bu fasla aidolması dolayısiyle, mümkünse şimdi
ye kadar alınmış ve bundan sonra alınacak olan 
teknik neticelerini broşürler halinde memleke
tin muhtelif bölgelerinin toprak kıymetlerini 
cetvel, grafik, kroki ve resimlerle gösterir bro
şürler halinde neşrederlerse, Nafıa Vekâletinin 
Ceyhan havzası için hazırladığı kıymetli eser 
gibi, bundan da istifade ederiz. Gelecek yıllar
da mesaimize de ışık tutar. 

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

kadaşlar, bu fasıldaki 15 550 000 lira kanaatim
ce azdır, Hükümet ne düşünür bilmem. Sebebi, 
küçük sulama işleri Türkiye'nin zirai kalkınma 
bakımından ehemmiyetli bir mevzuudur. Büyük 
sulama isleri, baraılar avrı bir mevzudur, he
nüz onlar inşa halinde. Büyük sular göllenecek 
zaman ister. Su tesisleri, kanallar ne zaman ya
nılacak, bilmiyoruz. Ama küçük sulama işleri 
Türkive'nin havati bir mevzuudur. Diğer mem
leketlerde oldueu gibi köv mmtakalarmda bir 
veva iki köye küçük, küçük toprak baraılar, su 
gölcükleri yapmak hakikaten memleketimiz zi-
raati bakımından cok ehemmiyetlidir. Bu ba
kımdan Ziraat Vekâleti Küçük Sulama Teşkilâtı 
ile Nafıa Vekâletinin Sulama Teşkilâtı arasında 
da bir koordinasvon olması lâzımgelir. Bu koor-
dinasvonu iki vekâletin aralarında tesis etmesi 
ve bu mümkün olmazsa bu iki teşkilâtın birleş
tirilmesi cok daha ivi olur. Bütün sulama mev
zuunu bir elden idare etmek semereli olur ka-
natindeyim. 

1958 senesinde, 9 milletvekili olarak toplan
dık ve vilâyetimizin ihtiyaçlarını tesbit ede
rek, bir muhtıra halinde Ziraat Vekiline maka
mında verdik. «Bu istekleriniz içinde yalnız ye
dek parçaları temin edemem» dedi ve geri ka-
lanım bulmava başlıvaca^mı ve yaptıracağını 
bildirdi. Seneler geçti, hâlâ bu islerden bir tane
sinin olsun ele alındığını görmedik. 
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Şunu ifade edeyim ki, Mara§ vilâyetinde bu

güne kadar küçük sulama işinde henüz bir şey 
yapılmış değildir. Ne zaman gitsek alâkalılara, 
«Etüd yapılıyor, proje yapılıyor» denir ve bu 
etüd, proje işi bitip işe başlamak mümkün ol
maz. İnşallah bu işler biter, biz de seviniriz. Bu 
sene kuraklıktan beş kazanın elli milyon zararı 
oldu. ifade etmek isterim M, mesuliyeti size 
aittir. 

REÎS — Bağrıaçık. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, Emin Soysal arkadaşı
mız daha evvelki konuşmasında tohumluk mese
lesine temas etmemiş olsalardı söz alaeak değil
dim. 

Türkiye'de bu sene kuraklık olduğu, Tür
kiye'nin en geniş yerinin de Konya olduğu ma
lûmdur. On altı kazası bulunan 50 milyon kilo
metre saha üzerindeki Konya'da 33 bin ton to
humluk tahsis edilmiş ve kış ekimi tamamen ya
pılmıştır. 

Ziraat Vekâletinin tek düşüncesi memlekette 
ziraatin zamanında yapılması ve müstahsilin ih
tiyacının zamanında karşılanmasıdır. Ben öyle 
zannediyorum ki ; Maraşlılar Emin Soysal'ı ya-
lanlıyacaklardır. Hiçbir zaman vekâlet tohum
luk vermezlik yapmamıştır. 

Sulama işinde hakikaten bu küçük Bulama
lar çok faydalı olmaktadır. Bu sene 12 milyon 
konmuştur, inşallah gelecek sene daha fazla ko
nur. 

Bunun içindir ki, Toprak, Su Umum Müdür
lüğü tasarısı Bütçe Encümeninde kabul edilmiş 
ve Heyeti Umumiyenin malı olmuştur. Yakın 
vakitte kanuniyet kesbedecektir. Ve memlekete 
büyük faidesi olacaktır. 

Ziraat Vekâleti her sahada gayret sarf etmek
tedir. Zirai sahada yeni büyük bir hamlenin da
ha yapılacağım şimdiden görmekteyiz. Ziraat 
Vekili arkadaşımıza teşekkür ve minnettarlığı
mızı sunmak isterim. 

REÎS — Kifayet takriri var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konul 

masını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 
S. Yalım 
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REÎS — Kifayet takririni reylerinize ara edi

yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

F. Lira 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 38 217 800 

REÎS — Muslihittin Yılmaz Mete. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 

Pamuk müstahsili kendi istihsal ettiği tohumu 
50 kuruş civarında satar, 90 kuruş civarında 
tekrar alır. 

SELÎM AKİS (Manisa) — 60 - 65 kuruşa sa
tılıyor. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— 50 kuruş civarında satılıyor ve bu beyanlar 
da zapta geçiyor, sonra ayrıca tetkik edilebilir. 
,90 kuruş civarında tekrar alınıyor. Tohumun fü-
mige edilmesi, çuvallanması dolayısiyle 50 - 60 
kuruşa malolması herhalde 90 kuruş civarında 
çiftçiye satılmasını icabettinnez. 

Bir kere köylü tohum bulmakta sıkıntı çek
mektedir. Ziraat Vekâletinin bu duruma bir ça
re bulması herhalde lâzımdır ve çok faydalı olur. 

Maruzatım bu kadardır. 
REÎS — Halil Gürün. 
HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Efendim, ben

deniz hayvan hastalıklariyle kâfi derecede mü
cadele edilmediğine kaaniim. Belki vekâletin 
elinde yeteri kadar veteriner yoktur, hayvan 
sağlık memurları azdır ama ortada bir hâdise var
dır İd, bugünkü mücadele tarzı ve hayvan has
talıklarında müessir olan ilâçlar kifayetsizdir 
ve köy kademelerine kadar ulaştırılamamaktadır. 
Gezmiş olduğunuz yerlerde bilhassa piroplosmos 
hastalığının geniş tahribat yaptığını gördük. 
Halbuki hayvanlardan alman gerek kürk, gerek 
yün, gerekse et bakımından memleket ekonomi
sine büyük zararlar iras eden bu hastalığı ateb-
rin denilen ve kıymeti 30 - 40 kuruş olan ilâçla 
bertaraf etmek mümkündür. 

Aynı zamanda çiçek aşıları vaktinde yapıla
mamaktadır. Köylü bugün uyanmış vaziyette 
olup bunların yapılmasını istemekte ve bu husus
ta bizlere şikâyette bulunmaktadırlar. 

Arkadaşlar; bundan dolayı çok rica ederim, 
bilhassa hastalığın salgın olduğu otlaklara çıka
rıldığı v. s. zamanlarda bu işle meşgul olunması 
ve hastalık ihbar edilen ve görülen yerlerde ilâç-
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ların zamanında ulaştırılması için bu ilâçların ih
tiyaten bulundurulması gerekir. Yalnız ihbarda 
kâfi değildir, çünkü personelin yetmemesi, az ol
ması dolayısiyle hastalık görülen yerlere kâfi mik
tarda personel de gönderilememektedir. 

Sonra, aıkadaşlar; tavuk hastalıkları çok ka
yıplara sebebiyet vermektedir. Bugün tavuk, aile 
ekonomisi, köy ekonomisi ve memleket ekonomisi 
bakımından çok ehemmiyetlidir. Tavuk lıastalık-
lariyle bugün kâfi derecede mücadele edilemiyor. 
Bu hususa da ehemmiyet verilmesini ve zamanın
da ilâçların lüzum olan yerlere ulaştırılmasını 
rica ederim. 

REÎS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, zirai mücadelede istimal edil
mekte olan kimyevi maddelerden 'bâzıları son 
zamanlarda insan hayatını ifna için kasden 
kullanılmaya 'başlanmıştır Ezcümle dünya lite
ratüründe 12 - 13 olan Ibir zehirle Türkiye'de 
zehirlenenlerin (miktarı 59 - 89 ademle yükselmiş
tir ve hu 89 aded zehirlenmeden 10 - 15 insan 
hayatını kaybetmiştir. Ziraat Vekâleti tarafın
dan dağıtılan (Talium) ilâcı zannederim diğer, 
zehirli ilâçlar gibi kontrola tâbidir. Nasıl olu
yor da hirbirinden intikam almak istiyen va
tandaşların eline geçebilir? Ziraat Vekâleti bu 
•mevzu üzerinde, ehemmiyetle durmalıdır. Va
zifesini suiistimal eden, el altından vatandaşa 
menfaat mukabili veya sair sebeplerle bu ilâcı 
veren 'kimseler varsa tecziyesi cihetine gidil
mesini rica ederim. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
F. 

431 

450 

451 

452 

At yarışları ikramiyesi 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
üniversite ve yüksek okullar
da okutulan, öğrencilere veri
lecek 'burslar 
REÎS ^ - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yavm masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 

REÎS — Tevfik Ünsalan 

Lira 
40 000 

2 937 700 

291 000 

1 260 500 

TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Saym 
arkadaşlarım, 4489 sayılı Kanun mucibince 
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ecnebi memleketlere staj, etüd ve 'bilgilerini 
artırmak için memurlar gönderilmektedir. Kı
sa bir müddet için Londra'da bulunduğum es
nada staj ve etüd için gelen memurların çoğu
nun tetkikat yapmadan, yalnız Londra'yı gez
mek bahanesiyle gelip döndüklerini gördüm. 
Gerek Ziraat Vekâletinden ve gerekse Orman 
Umum Müdürlüğünden ecnefoi memleketlere 
gidecek olan memurların tetkikat yapmalarını 
sağlama hususunda lâzımgelen tetbirin alınma
sını rica edeceğim. (Soldan «îsim ver» sesleri) 

ZİRAAT VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Gazi-
antdb) — Lütfen isim verin. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Rica 
ediyorum, ecnebi memleketlere gidecek arka
daşları staj ve etüd yapmak üzere göndersin
ler, 'kontrola tâ'bi tutsunlar, -memleket bundan 
istifade etsin. Avuç dolusu 'kıymetli dövizleri
mizi bunlara vermiyelim. 

REÎS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) - - Vazgeçtim. 
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

F. 
453 

Lira 

969 834 

250 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kahul edenler... Etmi
yenler... Ka<bul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar 

Umumi masraflar 
REÎS — Asım Eren. 
ASI MEREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, 1959 senesi ilkbaharında Ziraat Vekâleti 
tarafından Ankara'da Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi binasında bir iç kongre kuruldu. Bu
rada gerk ziraatçilerden, gerek mütehassıslar-

•dan ve gerekse bizzat ziraatle uğraşanlardan 
kalburüstü bir heyet toplandılar. Ayrılan ihti
sas 'komiteleri muhtelif ziraat ve hayvancılık 
branşlarında memleketin durumunu etüd ettik
ten sonra tavsiyelerini umumi heyete verdiler. 
Ve verillen güzel kararlardan müteşekkil bir 
güzel eser de elimize geçti. Memleketin 10 sone
sine şâmil güzel programlar'hazırlandı. Ama, on
dan sonra, Devletimizin hariçten alacağı yardım
larda Baade raporu esas tutuldu. Bu raporla, 
bu kongre mukarreratmm uzun bir geleceğe 
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hıuzaf esasları *bilhaıssa esaslı prensiplerde tea
ruz 'ettiği için, 'bendeniz bir mdbus ve bir va
tandaş olarak hangisinin bu •memlekette, istik
balde ve halde, esafs tutulacağının gerektiği hu
susunda şaşırdım. 

Söylemek istediğim Ibir mesele de şudur: 
Meselâ hu mukarrerat arasında "hangi bölge 
meyvacılık ve sdbzecilîk, hangi 'bölge tohumcu
luk ve (hangi 'bölgenin hububat veya hayvan 
bölgesi olması lâzım geldiği orada teshit edil
miştir. 

Bu meyanda garibime giden 'bir şey gözüme 
ilişti. Bugün Türkiye'nin meşhur bir meyvacı
lık bölgesi olan Niğde vilâyeti meyva bölge
lerinin haricinde tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi hu vaziyet mu
vacehesinde, yani sonradan Devletimizin mee-
huren dışarıdan yapılacak yardımlarda esas tu
tulması 'bakımından Baade raporunun büyük 
bir kısmına intıba'k zarureti ile ondan evvel 
alınmış olan hu kongre ve saire mukarreratı-
nın durumu ne olaca'ktır? Bizim yerli mutadı as-
sıslarımızın mahallinden gelen ihtiyaçları dil
lendirerek aldığı kararları Baade raporuna ter
cih ediyorum ve yerli raporumuzun tatbikini 
istiyorum. Ama bugün Ziraat Vekâletinin, bu 
iki şeyin tearuzu karşısında, alacağı karar ne 
olacaktır? Mukarreratı ta'tfbik edecek: midir; 
yoksa etmiyecefc midir? Bu ciheti öğrenirsem 
çok memnun olurum. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
458 Fuar, sergi ve teşvik umumi 

masrafları 303 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs umumi masrafları 670 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

v yeniei*... Kabul edilmiştir. 
501 Geçeri yıl borçlan 65 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler..; Kabul edilmiştir. 

601 904 sayılı İslahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde-
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F. Lira 

leri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 200 000 
REİS. — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

667 6964 sayılı Kanun gereğince 
ziraat .odaları birliklerinin ku
ruluş masraflarına yardım 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar l 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makimi, alet ve malzemeler 
onarımı 1 282 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 istimlâkler 2 075 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 8 060 000 

RElS — Ahmet Yılmaz. Yok. Hilmi Soydan. 

HlLMl SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım; bundan bir sene evvelki bütçede 
bendeniz Maraş vilâyetindeki elmalara ânz olan 
mantar hastalığından bahsetmiş ve gerek yapra
ğa ve gerekse bedene bir kurdun müptelâ oldu
ğunu sayın Bakana hatırlatmıştım. Burada ba
na bir mücadele ekibinin gönderileceğine dair 
teminat vermiş idiyse de hâlâ böyle bir mücade
le ekibi gönderilmemiştir. Bu hastalığın imhası 
için lâzımgelen tertibatın alınmasını kendisine 
tekrar hatırlatırım. 

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

F . Lira 
753 Teknik ziraat ve teknik bahçı

vanlık okullarından mezun" ola
caklara 4486 sayılı Kanım ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 192 900 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 6831 sayılı Orman Kanunu mu-
cibisce yapılacak ödemeler 2 000 000 
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REİS — Mehmet Geçiüğlu. | 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adama) — Muhte- j 

rem arkadaşlarım; Ziraat Vekâleti orman köylü
sünün kalkındırılması için mer'i kanunlara rağ
men kendisine düşen vazifeyi yapmamakta maa
lesef ısrar etmektedir. Nitekim 6832 sayılı Or
man Kanununun 13 ncü maddesinde : (Devlet 
ormanları içinde veya kenarında bulunup da 
civarlarındaki ormanlardan geçimlerinin sağ
lanmasına imkân olmıyan köylerde ve dağınık 
bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre 
ve muhtelif suretlerle kalkmdırılmaları mümkün 
görülenlere Ziraat Vekâletinin izniyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kalkınma kre
disi açılır. Kalkınma kredisi için 20 yıl müddet
le Ziraat Vekâleti bütçesine senelik miktarı 50 
milyon liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mah
suben ayrıca tahsisat konur) denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hal böyle iken Ziraat Vekâleti bütçelerini 

tetkik ettiğimiz zaman 1958, 1959, 1960 yılları
na ait bütçelerinde bu maksat için yukarda arz 
ettiğimiz kanun hükmüne göre 50 milyon lira 
tahsisat konması icabederken senbolik bir rakam 
denilecek şekilde 1 milyon lira tahsisat konduğu
nu görmekteyiz. 

Bu 1 milyon lira ile orman köylüsünün kal
kındırılması yapılamıyacağı aşikârdır. Demok
rat iktidarın orman köylüsünü kalkındıracak ve 
kanuni hakları olan tahsisatı ayırmamakta ısrar 
etmemesi lâzımdır. 

Bu sebeple bu tahsisatın kanunun ruhuna 
uygun olarak konmasını ve Yüksek Meclise arz 
edilmek üzere Yüksek Riyaset makamına sundu
ğumuz 50 arkadaşımın imzasını hâvi teklifimizin 
dikkate alınmasını istirham ederim. • 

RElS — Halim Ateşalp. 

HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar; bu fasıl, orman içinde ve orman dı
şında yaşıyan vatandaşlara) yapılmsı lâzımgelen 
yardımlardan bahsetmektedir. Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi orman içinde geçimlerini 
sağlıyamıyan vatandaşların kalkınması mümkün 
olanlarına elli milyon liradaaı fazla olmamak 
kayıt ve şartiyle bir yardım yapılmasını âmir 
bulunmaktadır. Kanunda elli milyon lira olarak 
tasrih edilen bu yardım miktarı maalesef bir 
milyon olarak görülmektedir. 
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Yine bu fasılda fidan ve zirai aletler v. s. ile 

muhtaç çiftçilere yardım yapılması derpiş edil
miş olmasına rağmen bu ihtiyaçlar da karşılan
mamış olduğundan ve hayli iptidai zirai alet ve 
edevatı sıkıntısı çekmekte ve perişan olmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlar, şahsi kanaatime göre 
Ziraat Vekâleti 6964 sayılı Ziraat Odaları Ka
nunu mucibince ziraat odalarını kurup köylü 
ile başbaşa, elele vermediği takdirde gerek to
humluk, gerek hayvan ıslahı, gerek ağaçlan
dırma, tohum ve kredi tevzii, hulâsa zirai hiç
bir sahada matlup derecede müsmir bir netice 
sağlamak mümkün olmıyaeaktır. Bu itibarla 
Odalar Kanununun bir an evvel tatbik edilme
sini rica ediyorum. 

Bu hususun temini için kanun mucibince 
5 milyon lira tahsisat konulması icabederken 1 
milyon lira konulması da gösteriyor ki, Odalar 
Kanunu yine tatbik edilmiyecek ve Vekâlet köy
lü ile başbaşa, elele vermiyecek, kredi suiisti
malinden, tohumluk suiistimalinden Vatan Cep
hesi erleri istifade etmiye devam edecektir. Sa
yın Ziraat Vekilimizce bu hareketlere son veril
mesini rica ediyorum. 

REÎS — Buyurun Emin Soysal... 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu fasıl demokrat iktidarın zirai 
kalkınmada köylüyü oyalamasının şaheser ör
neğidir. 6831 sayılı Kanunla imar için her se
ne orman için köylerin kalkınmasına sarf edil
mek üzere bütçeye 50 milyon lira konacağı hük
mü vaz'edilmişti. Hüküm Demokrat Parti dev
rinde konmuştur. Bu kanun çıktığı zaman De
mokrat Parti radyoları, «Ormanların kalkın
ması işine başlıyoruz, orman içi köylerin kal
kınması için her sene 50 milyon lira vereceğiz.» 
derken şimdi görüyoruz ki 1 milyon lira para 
ayrılıyor ve bu para Ziraat Bankasında duru
yor. Yalnız duruyor mu, durmuyor mu bilmi
yorum, çünkü ben bunu görmüyorum. (Gülüş
meler) 

Geçen sene de, daha evvelki sene de orman 
içi köylerin kalkınması için bu işin etüdü yapı
lıyor denildi. Bu ne bitmez etüdî Geçen sene 
de Vekil Bey çıktı ve etüd yaptırıyoruz dedi, 
bu sene de çıkacak ve yine etüd yaptırıyoruz, 
diyecek. Ne muazzam etüd bu? 
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ZÎRAAT VEKlLÎ NEDÎM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — On sene devam edecek. 

EMÎ.N SOYSAL (Devamla) — Bu etüd, bu 
iş kolay bir iş değil diyecek. Ve nihayet îyriboz 
da çıkacak, o da «Soysal diyecek, bu bir ilim 
işidir.» Canım, bu ilmin biz de biraz kıyısın
dan, köşesinden çakarız ama ben hiçbir zaman, 
âlimim de demem. Tetkikatı bitmiş, etüdü ya
pılmış köyler varsa, bu köyleri dikkate alın da, 
hani sizin kendinizin yaptığı kanunun âmir 
hükmünü yerine getirip elli milyon lira koyun. 
Köy kalkınması diyorsunuz. Koyun bakalım elli 
milyon lira, ben de göreyim. 

REİS — Saim Karaömerlioğlu. 

SAlM KAİIAÖMERLİOĞLTI (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, 52 arkadaşımızla birlikte 
verdiğimiz orman köylüsünün kalkınma kredisi
nin 50 milyon liraya çıkarılması hakkındaki tak
ririmizi arkadaşlarımı izah ettiler... Ben de gerek
çesi üzerinde duracağını. 

Orman ve orman köylüsü dâvası Türkiye'nin 
en önemli dâvalarından birisidir. Memleketimize 
gelmiş olan. Alman Pprofesör Heske'ye görfi, Tür
kiye'nin orman serveti 1950 de 300 milyon met
re kübdür. Sayın Pprofefâörün, nüfus artışını ve 
sarfiyatı nazara alarak yaptığı tetkikler netice
sinde vardığı 'kanaate göre de (1960 senesinde) 
serveti 150 milyon metre kiibe düşecektir. De
mek oluyor ki, 10 senede orman servetimiz; yarı. 
yarıya düşmüştür. Bu tempo ile biz lâzımgeien 
tedbiri almadığımız takdirde iki bin senesinde 
orman servetimizin sıfıra yaklaşacağına maalesef 
şahidolmaktayız. Orman Kanunu, ormanla rımı -
zın muhafazası için kâfi değildir. Orman köylü
sünü kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Orman 
köylüsünü, ormanı taliribetmeden maişetini temin 
ettirdiğimiz gün ormanlarımızı korumuş olaca-
cağız. Almanya, Avusturya, İsveç ve Çekoslovak
ya gibi memleketlerde orman içinde yaşıyan köy
lüler ormanın bir dalını dahi koparmadan mü
reffeh yaşamak imkânına kavuşturulmuştur. Bu j 
köylerde dokumacılık, saatçilik, mobilyacılık gibi j 
sanatlar kurulmuş ve programlaştınlmıştır, ken- j 
dilerine lâzımgeien kredi de sağlanmıştır. Türkü- ; 
ye'de 1946 senesinde 50 milyon lira 20. sone müd- ; 
detle orman kövlüsünün kalkınma kredisi ola- \ 
rak bütçeye konulmasına Yüksek Meclis karar \ 
vermiştir. Fakat o günden bugüne her sene bir \ 
milyon konmak suretiyle köylünün aldatılması 
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yoluna gidilmiştir. Arkadaşlarım, yaptığımız ka
nunların tatbikini, orman köylüsünün kalkınma
sını istiyorsanız ve ormanı seviyorsanız bu tek
lifimize beyaz oy vermenizi rica ediyorum. 

REİS — MuEİihittin Ylmaz Mete. 
MUSLÎIIİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlarım, orman dâvası eüme-
mizee malûm. Orman mevzuundaki dertleri arka
daşlarımız sırasiyle dile getirdiler. Ben burada 
başka bir konuya temas edeceğim. Kendi konuş
mam bakımından müşahhas bir misal üzerinde 
mütalâalarımı arz edeceğim. 

Manavgat kazasının Beşkonak isimli bir na
hiyesi var. Bu nahiye tamamen orman içerisin
dedir. Orman içindeki 9 - 10 köyün bir kısmı
nın kalkındırılması Ziraat Vekâletinin bütçesi
ne konan fasıldan yapılacak yardımlarla ve 
bâzı arkadaşlarımızın tavsiye ettikleri şekiller
le yapılabilir, kendi kendini geçindirecek ha
le getirilebilir. Bunlar bu suretle ormana za
rar vermeden geçinecek hale gelebilirler.. Ama 
bir kısım köyler vardır ki, behemahal bunla
rın oralardan kaldırılması lâzımdır. Çok genç 
ağaçlar bulunan bu ımnta'kada, orman içerisin
de birçok köylerin bulunması bu genç ağaçla
rın yaşlanmasına engel olmakta, ağaçlar tah-
ribedilmektedir. Binaenaleyh, benim mâruzâ
tım; Ziraat Vekâletinin halen başında bulunan 
Sayın Nedim ökmen Beyefendinin bir önderlik 
yapmasını, orman içindeki köylerin icabeden 
yerlere değiştirilmesi için çalışma yapmasını 
rica edeceğim. Bunun için de bilhassa İmar ve 
İskân Vekâleti, Nafıa Vekâleti, Devlet Su İş
leri ve dolayısiyle bütün vekâletlerin bu işe el 
koymaları lâzıımgelmektedir. 

Bu orman içi köylülerin münasip yerlere 
yerleştirilmesi, askerî ve her bakımdan, hemen 
hemen bütün vekâletleri alâkadar eden mühim 
bir mevzudur. Kanaatim odur ki, bu iş öyle 
bir, iki, üç senede, halledilecek bir mesele.de
ğildir. Bunun için bakanlararası. bir. komisyon 
lâzımdır, yine bendenizi mazur görün, bu par-
tilerüstü, millî bir dâvadır, siya'si mülâhazala
rın rol oynamaması lâzımdır. O komisyon ma
rifetiyle gerekli çalışmalar ve teHkiMer. yap
mak suretiyle ilmî ve teknik esaslara dayanı
larak bir rapor 'hazırlanması ve bu rapora gö
re derhal tatbikata geçilmesi ve . icafbediyorsa 
bir kanunun Meclise getirilmesi de faydalı olur. 
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Bu işte çok geç kalınmıştır, derhal işe başlan
sın. 

REİS — Cemal Tüzün. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım; ormanların muhafaza ve çoğaltıl
ması ve orman içinde yaşıyan köylerin kalkın
dırılması mevzularmdalki Hükümetin aldığı ted
birler hakikaten eski senelere nazaran şayanı 
dikkat ve şayanı hürmettir. Binaenaleyh, mu
halefet hatipleri sanki bizler orman içi köyleri 
kalkındırmakta gecikmiş, 'tedbirleri almakta ih
malkâr davranmış bir partiymişiz gibi birta
kım polemik mevzulara kendilerini kaptırmak
tadırlar. 

Ancak bunlara hak verdiğim bir taraf var
dır : 

Mulhterem arkadaşlarım; Orman Kanunu 
hazırlanırken, Tâli Encümende aylarca çalışan 
bir arkadaşınız olarak, biliyorum, Hükümet lâ
yihasında bu hizmet için 50 milyon lira tahsi
sat yoktu. Biz encümende çalışan arkadaşlarım
la birlikte büyük bir ihtimamla ve iştiyakla 
bu miktarı 50 milyon liraya çıkardık, âmir hü
küm koyduk ve Meclisten de böylece çıktı. 

Ancak Orman Kanunu çıktıktan sonra 50 
milyon liranın sarf edilmesinin mümkün ola
maması ile metnin bu âmir hükmü karşısında 
( 1 - 5 0 milyon lira yardım yapabilir) şeklinde 
tadil teklifi gelmesi elbette faydalı olurdu. Ka
nunun metnindeki âmir hüküm 50 milyon lira 
olmasına rağmen bir iki milyon lira tahsisat 
konmuş olmasına üzüldüm. 

Elli milyon liranın harcamlması mümkün 
değilse, lüzumlu plân ve etüdler ikmal edilme
miş ise âmir hükmün değiştirilmesi suretiyle 
kanunun maddelerine mutavaat edilmesi mev
zuunda bendeniz de muhalefetteki arkadaşları
mın fikirlerine iştirak ederek Sayın Vekil d on 
tatbik edilemediği müddet zarfında bu madde
nin tadilini arz ve rica ederim. 

REÎS — îrfan Haznedar. 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Arka
daşlar; benim Yüksek Heyetinize arz etmek is
tediğim hususu Cemal Bey veciz olarak ifade 
ettiler. Ben, burada konuşan Muslihiddin arka
daşımızın sözlerine cevap vermek isterim. 

Birçok rakamlardan bahsettiler. Her ne ka
dar kendisinin burada yapmış olduğu beyanın 
bu mevzu ile alâkası olmadığı için cevap ver-
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meye bile değmez ise de §u ciheti arz edeyim 
ki ; Heske'nin bu şekilde bir raporu yoktur. Bu
raya çıkıyor; üç milyon metre murabbaı diyor. 
Biz tashih ediyoruz; üç milyon metre mikâbı 
diyoruz. Bugün ormanlarımızın verim kabiliye
ti, teknik elemanlarımızın yaptıkları tetkiklere 
göre 600 milyon metre mikâbın üstündedir. 

Baade raporu da, bizim bugünkü orman sis
temimizden bahsetmekte ve ormanlarımızdan 
kaç milyon metre mikâbı kesim yapacağımızı 
bize güzel tablolarla çizmektedir. 

Bir misal arz edeyim : 
Arkadaşlar dediler ki, «Profesör Heskeye 

göre 2 000 yılında bu memlekette orman kalmı-
yacaktır.» Böyle bir iddiada bulunabilmek için 
bu mevzuu çok iyi bilmek ve hesaplamak icab-
eder. Ben de Profesör Baade'nin raporundan 
arz edeyim. Baade der ki; «1980 yılında 16 mil
yon metre mikâp olan orman mahsulleriniz 26 
milyon metre mikâba çıkacaktır. Bu miktar 
2000 senesinde 36 milyon metre mikâp olacak
tır. Sizin senelik ihtiyacınız 16 milyon metre mi
kâptır, 9 milyon metre mikâbını ilıracedebilirsi-
niz.» 

REİS — Sadi Pekin. 
SADİ PEKİN (Muğla) — Efendim, Sayın 

Yılmaz Mete arkadaşımız Kumluova'da kum ek
sibelerinin olduğunu ve üç seneden beri bunu 
ifade ettiğini beyan ettiler. Bu mesele Orman 
İdaresince ele alınmış bulunmaktadır, arz ede
rim, efendim. 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihasının Ziraat Vekâleti bütçesinin 761 nci 
fasıl 10 ncu maddesindeki 1 milyon liralık or
man köylüsünün kalkınması için konan tahsisa
tın 31 . VIII . 1956 tarih ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 ncü maddesindeki âmir hüküm 
gereğince (50) milyon lira olarak tezyiden kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

22 Şubat 1960 
Adana •* Ada»» 

M. Geçioğlu S. BTiiraömerlioğlu 
Adana 0 r d u 

H. Eroğlıx M. Tekin 
Mardin Kars 

M. A. Arıkan M. Hazer 
Sivas Burdur 

A. Yılmaz A. Sipahi 
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Tokad 
M. Lâtifoğlu 

Elâzığ 
M. Altındoğan 

Ordu 
E. Ayhan 

Sivas 
S.' Çeltekli 

Maraş 
E. Soysal 
Ankara 

H. S. Erkut 
Gümüşane 
H. Polat 

Kars 
II. Erdoğan 

Kars 
Ş. Ataman 

Çankırı 
K. Barlas 

Uşak 
R. Salıcı 
Mardin 

Ş. Dursun 
Sivas 

N. îlter 
Elâzığ 

N. öztürk 
Adana 

A. Menteşoğlu 
Hatay 

î. Ada 
Ankara 

N. Ciritoğlu 
Sivas 

Y. Kocabay 
Adana 

M. K. Küçüktepepmar 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Elâzığ 
C. Dora 
Mardin 

ti. Keriuooğlu 
RElS — Bütçe Encümeıvi.... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu me
sele encümenimizde uzun uzadıya görüşüldü. 
Hakikaten kanunda bu 50 milyon liraya ait bir 
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Hatay 

ö. F. Reşa 
Tokad 

R. Ulusoy 
Tokad 

S. Eken 
Urfa 

t. E. Karakapıeı 
Bingöl 

M. N. Okçuoğlu 
Kars 

F. Akta§ 
Kırşehir 

F. Yalçın 
Malatya 

N. Yetkin 
Maraş 

H. Gürün 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Ankara 
î. İnan 
Ordu 

K. Sağra 
Maraş 

A. Yaycıoğlu 
Adana 

T. Yeğenağa 
Çankırı 

K. Tabak 
Ankara 

M. A. Ceritoğlu 
Gümüşane 
N. Coşar 

Sivas 
H. Değer 

Sivas 
Ş. Moran 

Van 
T. Doğuışıker 

Elâzığ 
1. H. Talay 
Gümüşane 

S. Kadirbeyoğlu 
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hüküm mevcuttur. Sarahaten ifade edeyim ki, 
bu 50 milyon lira sarfiyle orman köylerinin kal
kınması ve diğer yerlerde iskân edilebilmeleri 
için uzun bir tetkika ve bir hazırlık devresine 
ihtiyaç vardır. Bu tetkikat ve plân henüz bit
memiştir, 50 milyon lira gibi büyük bir tahsisa
tın sarfına pek tabiî olarak imkân mevcut değil
dir. Bu sebepledir ki, diğer kanunlarda da em
sal olduğu üzere; bütçede munzam tahsisat kon
ması emredildiği halde, ayrıca konan bir madde 
ile bu tahsisatın ya tamamen kullanılmaması ve
ya asgari miktarda kullanılması mümkün olur. 
Bu hususta Bütçe Encümeninin ve Hükümetin 
getirdiği teklifte birinilyon lira ile iktifa edil
miştir. 50 milyon lira paranın bütçeye konup 
sarf edilmesi kabil olmadığı için, bütçeyi ağır
laştırır. Bu itibarla, bu miktarın kabulüne Büt
çe Encümeni taraftar değildir. Muhterem He
yetçe de kabul buyurulmamasmı rica edeceğim. 

REİS —. Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe Encümeninin bu mevzudaki 
hattı hareketi Hükümet tarafından gönderilen 
lâyihadaki maddeye istinadeder. Halbuki bütçe
nin tanziminde asıl benimsemek mecburiyetinde 
olduğumuz kanun Muhasebei Umumiye Kanu
nudur ve Muhasebei Umumiye Kanununu özel 
kanunla ihdas edilen hizmetlerin tahsisatının 
bütçede yer almasını âmirdir. Bu bir. 

Hükümet lâyihasında Maliye Vekâleti bütçe
sine kanunlarla ihdas edilmemiş, tamamen keyfî 
olarak para konması mümkün olan yardımlar 
faslına büyük miktarlarda para konmamış ol
saydı encümen sözcüsünün noktai nazarı muhik 
görülebilirdi. Bir taraftan kanun hükmünü 
hiçe sayarak tahsisat koymuyorsunuz, öbür ta
raftan hiçbir kanun hükmü olmaksızın muayyen 
yardımları büyük miıktarlarda koyuyorsunuz. 
Bütçe Kanunu, Behzat Bey sözcü olduğu için 
hatırlatıyorum, süresi bir yıl olan muvakkat ka
nundur. Kanunla ihdas edilen hizmetler ise bir 
yıllık değildir, istimrar arz ederler, yani devam
lılık gösterirler ve daha mühimdirler. Zira bu 
kanunlar Meclise gelmeden evvel Vekâletlerde 
tetkik ediliyor, diğer Vekâletlerin mütalâaları 
alınıyor sonra, Meclise geliyor, bâzısı bir, bâzısı 
iki veya üç, hattâ 5 encümenden geçip Meclis 
Umumi Heyetine gelip müzakere ediliyor ve hiz
met ihda? ediliyor. Şimdi bo>lo uzun bir tetkik 
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sonunda kanunen ihdas edilen bir hizmeti 
görmek için tahsisat konmuyor. Hiçbir kanunu 
olmayan hizmetler için bol bol tahsisat konuyor. 
Bu, tehlikelidir arkadaşlar. Ekonomi politikası 
bakımından, teşriî hayat bakımından tehlikelidir. 
Buna ehemmiyet vermezsek böylece emek sarf et
tiğimiz kanunların ne faidesi kalır? Yardımlar 
cüzi miktarlarda da olsa üzerinde durmam; ama 
bu seneki bütçede yardımlar çok kabarık yekûn
lara varmıştır. Bu sene kanuna istinadetmeden 
konulan 150 milyona yakın yardımı kabul ediyo
ruz. Bunun yanında yüz binlerce vatandaşı ilgi
lendiren ve kanunen ihsas edilen hizmetler için 
para koymuyoruz. Bu tarzdaki Bütçe Encümeni
nin mesaisine ben akıl erdiremiyorum. Bu, yan
lış bir yodur. Takririn kabul edilmesinde isabet 
vardır. Ben sizlerin de bu takrire rey vermesini 
riea ediyorum. 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
(Sağdan; şiddetli gürültüler) 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) - Say
madınız, tekrar reye koyunuz. 

REİS — Reye konmuştur. Tekrar reye vaz'-
edilemez. (Sağdan; gürültüler ve bağırışmalar) 
Abdullah Yaycıoğlu, size birinci ihtarı veriyo
rum. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Say
madınız. Tekrar reye koymanız lâzımgelir. 

REÎS — Abdullah Bey ikinci İhtan veriyo
rum. (Sağdan; şiddetli gürültüler, bağırışmalar 
ve ayağa kalkmalar) 

Abdullah Bey. Takbih cezasına geçeceğim. 
Buyurun kendinizi müdafaa edin. Böyle şey ol
maz. Riyase^ Divanına ya itimadedil ir, ya edil
mez. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) —Muh
terem arkadaşlarım; millet huzurunda Türk mil
letinin, milyonlarca nüfusu ilgilendiren Orman 
'bütçesini konuşuyoruz, milyonluk bir tahsisat 
meselesini konuşuyoruz, Bunun için reye kon
duğu zaman her iki taraftan da arkadaşlar el 
kaldırdılar; iktidar tarafındaki arkadaşlarımız
dan da el kaldıranlar vardır. Müstenkif kalanlar 
da oldu. Bu takrir kabul edilmiş vaziyette idi. 

Şimdi burada saymadınız demek bir günah 
mıdır? Riyaset Divanının bu kadar asabiyet gös
termesine ne lüzum vardır. Objektif olarak tarih 
karşıtsında vazife gören Riyasetin ceza vermekten 
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ve muhalefeti sıkmaktan ne fayda olur, partisme 
ne kazandırır i.. 

REÎS — Müsaade buyurunu* Riyasetin aksi
ni reye koymadığım mı ifade ediyorsunuz! 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Devamla) — 
Saymadınız dedim, saymadınız. 

REÎS — Ekseriyetle reddedilmiştir. Oturdu
ğunuz yerden nasıl biliyorsunuz da böyle ko
nuşuyorsunuz? 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Devamla) — 
Kanaatim öyledir, ihtar değil, beyefendi mebus
luktan da çıkarsan yine kanaatini söyliyeeek 
bir adamım. 

REÎS — Efendim, arkadaşımızın beyanı Ri
yasetin kasdi saymadığı şeklinde değil, reylerin 
sayılmadığı şeklindedir. Bu itibarla takbih ce* 
zası verilmesi hususunu reye arz etmiyorum. 
Yalnız arkadaşlarımız orada otururken reyleri 
saymak imkânına malik değildirler. Biz burada 
Riyaset olarak kabulü veya ademikabulü yüz
lerce emsalinde olduğu gibi bu işlerle meşgul 
arkadaşlarınız sıfatiyle tesbit ederek beyanda 
bulunuyoruz. (Sağdan, «îtiraz hakkı yok mu?» 
sesleri) 

Efendim, takrir ekseriyetle reddedlmiştir. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasına yapılacak ödemeler 16 889 265 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REÎS — Ne hakkında. 

ASIM EREN (Niğde) — Nizamnameye ade-
miriayet hakkında. 

REÎS — Böyle bir şey yok, söz vermiyorum. 
(Sağdan, gürültüler) 

ASIM EREN (Niğde) — Müsaade buyurun, 
söyliyeceğim. 

REÎS — Beyler, Nizamnemye ademiriayet 
yoktur. Nizamname gereğince Riyaset bir tered
düde düşerse.... 

ASIM EREN (Niğde) — Reis Bey, işari rey 
hakkında konuşacağım. Müsaade buyurun. 

REÎS — Usul hakkında söz vermiyorum. 

ASIM EREN (Niğde) — îşte Riyasetin bir 
hareketi daha. 
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REÎS — Haksızsınız, söz vermiyorum. Riya

set tereddüde düşerse muhterem heyeti ayağa 
kaldırmak suretiyle dahi reyleri tesbit eder. 
Bu bakımdan Nizamnameye ademiriayet mev-
zuubahis değildir. 

771 nci fasıl hakkında İbrahim Etem Kara-
kapıcı, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — iki defadır usul 
hakkında söz istiyorum. Vermediniz, vermiyecek 
misiniz ? 

REÎS — Vermiyorum. 
ASIM EREN (Niğde) — Reis Bey, sizi pro

testo ediyorum. 
REÎS — Bu şekilde konuşamazsınız. 
Buyurun Karakapıeı. 
ÎBRAHÎM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu fasıl malûm oldu
ğu üzere, muhtaç çiftçilere tohumluk yardımı 
mevzuudur. 

Bu meyanda geçen sene büyük kuraklık ge
çiren Urfa bölgesine Ziraat Vekâleti tarafın
dan tahsis olunan tohumluk ve yemeklik tevzia
tında tatbik edilen usulün tamamiyle haksızlık 
ve adaletsizlik şeklinde tecelli ettiğini huzuru
nuzda beyan etmek isterim. 

Bu mevzu üzerinde Sayın Vekilin de malû
matları vardır. 

Muhterem arkadaşlar; memnuniyetle söyle
mek lâzımdır ki, bu kuraklık neticesinde Vekâ
letin tohumluk ve yemeklik vermesi elbette ki 
Urfa halkını memnun etmiştir. Fakat idare âmir
leri ve bilhassa partizan tatbikatçıların, çiftçi
likle alâkası olmıyan kimselere tohumluk ver
diği tesbit edilmiştir. Bunun adedini, isimlerini 
ve hesabını her zaman göstermek mümkündür. 
Hattâ şikâyet üzerine Vekil Bey müfettişler 
gönderdi ama, neticenin ne olduğu malûm de
ğildir ve bu ana kadar bir netice alınmamıştır. 

Düşününüz bir kere; bir kuraklık memleketi 
kasıp kavuruyor, hakiki çiftçi değil tohumluk, 
yemekliğini bile bulamıyor. Hükümetin yardımı 
çiftçilikle hiç alâkası olmıyan kimselere oluyor. 
öyle olmuştur ki, mütaahhitler malı aldıkları 
yerde derhal satmışlardır. Hükümet 65 kuruşa 
vermiştir, 50 kuruştan satılmıştır. 

Benim Vekilden ricam şudur; bir çiftçi mm-
takası olan ve her sene süne, çekirge ve kurak
lık yüzünden emeği zayi olan bu çiftçilerin hak
kını arasınlar. Bunu rica ediyor ve izahat taleb-
ediyorum. 
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REÎS — Mehmet Ali Ceritoğlu. 

MEHMET ALÎ CERİTOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım; halkının yüzde seksen 
beşi ziraatle iştigal eden bir milletin zirai saha
da kalkınmasının ancak bir plân ve programa 
bağlanmakla mümkün olduğunu ifade etmek is
terim. Bu usul tatbik edilmeksizin gelişigüzel 
tatbikatla netice alınacağına kaani değilim. 
FJsaslı ve sağlam bir iktisadi kuruluş ve normal 
bir ekonomik kalkınma için her şeyden evvel 
zirai kaynaklarımızın programlı ve muntazam 
bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesi şarttır. 
Ofisçe, 45-50 kuruşa mubayaa ettiği buğday, 
kilosundan 25-30 kuruş kâr temini suretiyle 
70-80 kuruş bir fiyatla tohumluk diye köylüye 
satılmaktadır. 5254 sayılı Kanun gereğince muh
taç çiftçiye verilen tohumluk fiyatlarının mali
yetinin üstünde kârla satışı kanunun esas ga
yesine uygun değildir. 

Bundan böyle muhtaç çiftçiye tevzi edilen 
tohumlukların maliyeti üzerinden verilmesini 
Vekil Beyden rica ederim. 

Bütçe Komisyonunda arz ettiğim gibi tevzi 
edilen tohumluklar küçük çiftçiyi tatmin edici 
değildir. Ziraat bankalarındaki tohum tevzi cet
velleri tetkik edilecek olursa küçük çiftçiye ve
rilen tohumluk buğday 100-200 kiloyu tecavüz 
etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tohumlukların mus-
tahsıla tevzii şekli tetkik edilecek olursa siyasi 
müdahale ve nüfuzun tesiri açık olarak görül
müş olur. 

Anlaşılıyor ki, zirai kalkınmamız bir ziraat 
politikasının unsuru olmaktan uzaklaştırılmış, 
Türkiye'nin her tarafında parti politikasına gö
re ayarlanmış bulunmaktadır. 

Vekâletin himayesine daima muhtacolan ve 2 
milyonun üstünde karasabanla geçinen ufak 
çiftçimize verilen tohumlukların siyasi müdaha
leden uzak tutularak müsavi bir surette âdilâne 
tevziini Vekil Beıydon rica ederim. (Soldan «Ma
hal göster» sesleri) Benimle beraber köylere, gi
derseniz görebilirsiniz. Bilhassa bu tevzideki yol
suzluklar ufak yerlerde olmaktadır. Büyük şehir
lerde de vakıdir. 

Tohum tevzi şekilleri bilhassa, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, ilçelerde Demokrat Parti başkanları
nın kaymakama verdikleri listeler üzerinde olmak
tadır. 
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SOLDAN BÎR MEBUS — O kadar cazip de

ğil, para ile tevzi ediliyor. 

M. ALÎ CERÎTOĞLU (Devamla) — Evet, 50 
ye alıp 80 ne satıyorlar. 

REÎS — Vahap Dizdaroğlu... 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) —Muhte
rem arkadaşlarım, Ziraat Vekâleti kadar vazifesi 
ağır, mesuliyeti ağır ve salâhiyeti olmıyan bir ve
kâlet tasavvur etmek mümkün değildir. Bütçe 
Encümeninde Kars Mebusu arkadaşım Behram 
öeal bu hususta geniş izahlarda bulundular. Bu 
mevzua ıgirmiyeceğim. 

Ziraat Bankasının isim benzerliğinden başka 
Ziraat Vekâletiyle alâkası yoktur. Zirai ürünle
rin fiyatlarının tesbiti salâhiyeti dâhilinde değil
dir. Ekmeklik buğdayı dahi dışardan getiriyor 
diye, Ziraat Vekâletine hücum ederiz. Ve bunun 
nispeti % 11 dir. 

Şimdi, Ziraat Vekâletinin, salâhiyetsizliğine 
küçük bir misal vereyim : 5254 sayılı Muhtaç 
çiftçilere tohumluk yardımı yapılması hakkındaki 
bu kanunla tohumluk buğday vermek Ziraat Ve
kâletinin fonksiyonudur. Ziraat Vekâletinin bu 
fonksiyonu, verilecek olan buğdayı tahsis etmek
le sona erer. Çünkü bu tahsis edilen tohumluk 
buğdayın tevziiyle vazifelendirilen komisyon ma
rifetiyle yapılacaktır. Ziraat Vekâletinin bu ko
misyonun yaptığı tahsisleri hiçbir şekilde mura
kabe etmek hakkı yoktur. Komisyon, mahallî par
tizanların keyfine uygum olarak tevziatı yapmak
tadır. îspatı gayet basit. Ziraat Vekâleti 1959 da 
müfettişler göndermiş. Tetkik yaptırmış bu su
retle geçen sene malî portesi 13 milyon lira olan 
bu faslı 1960 yılında 8 milyon lira görmekteyiz. 
Çiftçi adedi ve ekilen arazi de azalmadığma gö
re; 'demekki mevcuttu. Çiftçi olmadığı halde, bu 
tohumluk buğdaylardan alanlar .varmış. 

Muhterem arkadaşlarım, malî portesi 8 milyon 
lira olan bu tohumluk hakiki muhtaç çiftçilere 
verilmemektedir. 

Şimdi Ziraat Vekilinden soruyorum : Mura
kabe salâhiyeti sizde olmadığına göre ve bu to
humluğun hakikaten fakir çiftçilere verilmediğini 
bildiğiniz halde bu fasılda bunu ikame ve idame 
etmenin maksadı nedir? Bundaki maksat kanun 
gayesinden uzaklaşarak, fakir çiftçilere değil; 
Hükümetin politikası olarak partizanların yem
liği olarak istimal edilsin için midir? 
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j REÎS — Emin Soysal. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar, tohumlukların evvelâ ziraat teşkilâtı tara
fından muhtacolaın çiftçilerin tesbit edilip veril
mesi lâzım ve bu iş tamamen ziraat teşkilâtına 
aittir. Fakat kaymakamların ve valilerin emrine 
verildiğini müşahede etmekteyiz. Böyle olunca 
partizanlık bundan sonra başlar. Bu tohumlukla
rın tevziinde kaymakamların, valilerin ve Demok
rat Parti il ve ilçe başkanlarının tesiri âmil ol
maktadır. Bu gayrikabili inkâr bir hakikattir. Bu 
noktayı Hükümetin bilhassa Başvekilin - o dinle
mez ya - nazarı dikkate alıp tohumluk tevziine 
dikkat etmesi lâzımdır. Memlekette zirai istihsa
lin artması bakımından şu partiye bu kadar, bu 
partiye şu kadar diye tefrik yapılmamalıdır. 

Bir ziraat memuru köyleri dolaşıyor, bizzat 
müşahede ettim, tohumluğu boyuna demokratlara 
veriyor ve Halk Partililere de eğer Demokrat Par
tiye geçerseniz size de tohumluk verdireceğim di
yor. (Soldan, «Yalan söylüyorsun» sesleri) iste-» 
diğiniz kadar söyleyin gerçek budur arkadaşlar. 

j Hakikat budur. 
Buna ilâveten bir şey söyliyeceğim; Ziraat Ve

kâleti tohumluk buğdayı pahalı olarak vermekte
dir. 50 - 60 kuruşa aldığı ofis buğdayını 75 - 80 
kuruşa vermektedir. Bu hareketler Hükümetin ne 
biçim çalıştığını gösterir bir misalidir. Haliniz 
böyledir. 

REÎS — Mustafa Bağrıaçık. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Muh
terem arkadaşlarım; demin de bir nebze tohum-" 

1 luk mevzuu üzerinde durdum. Fakat Emin 
! Soysal arkadaşımız her zaman işin tam tersin-
I den görmeyi ve millet huzurunda hilafı hakikat 
; beyanatta bulunmayı kendisine âdet edinmiştir. 
I Ben kendi bölgemden bahsedeceğim. 
I 33 bin ton buğday tevziinde Halk Partisinin 

kazandığı Karapınar kazasına 5 500 ton tohum
luk tahsis edilmiştir ve diğer Demokrat Partinin 
kazandığı kazalara bundan çok daha aşağı veril-

j mistir. Buna da bugün samiin locasında dinli-
! yen Ziraat Müdürü ve millet şahidolsun. 
! Tohumluk işini ne kaymakam ne de vali tes

bit eder. Bunu mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri tesbit etmektedir. Her köyde her vatanda
şın kaç dönüm tarlası var, ne kadarını eker, 
muhtar ve ihtiyar heyetleri bilir bunları. Muh
tar ve ihtiyar heyeti bir liste halinde tesbit ede-
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rek kaymakamlığa verir, kaymakam da valiye 
intikal ettirir, o da vilâyete tahsis edilmiş olan 
buğdayları bu nispet dâhilinde taksim eder. 

Şimdi ben Emin Soysal arkadaşımın vicdanı
na soruyorum : Hangi kaymakam, hangi vali işi
ni gücünü bırakıp da şu köy Demokratmış çok 
verelim, şunlar muhalefetmiş az verelim der? 
Katiyen bunlarla meşgul değildir, böyle bir şey 
yapamaz. Zaten böyle olunca sempatiyi kaybe
deriz, biz enayi değiliz. 30 bin ton buğday tak
sim edilsin de bunun içinde üç dört köy mah
rum kalsın, bu hiç olur mu arkadaşlar? 

ÎBRAHÎM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— îspat ederim. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Devamla) — İs
pat edemezsin arkadaş! Sen muayyen bir mın-
takayı bilirsin; ben zirai bir bölgenin mebusu
yum. 

Binaenaleyh arkadaşlar; hak ve adaletten 
ayrılmamak lâzımdır. Bunu bütün Türk milleti 
biliyor. Taksimin ne şekilde yapıldığını millet 
biliyor. Hakka ve adalete riayet edilmektedir. 
Bütün Türk milleti bildiği gibi şurada bulunan 
ziraatçı arkadaşlarımız da biliyorlar. 

Asla §u veya bu köye az verin, çok verin di
ye bir şey mevzuübahis değildir. Buna tenez
zül edilmez. Ama bütün bu hak ve hakikatlere 
riayet ettiğimiz halde gene sırf hilafı hakikat 
beyanda bulunmak için her türlü firşatlardan 
istifade ederek bu şekilde beyanlarda bulunma
ya Halk Partili arkadaşlar devam edecektir. 
Onlar ne derlerse desinler biz doğru bildiğimiz 
yolumuza devam edeceğiz. Elbette ki Türk 
köylüsü bu hakikatleri biliyor ve bunun için 
bize dört eliyle sarılıyor. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Hamdi öner. 

HAMDI ÖNER (Adana) — Muhterem arka
daşlar, muhtaç çiftçiye bütçede tefrik edilen pa
ra hakikaten çok azdır. Geçen sene 13 milyon lira 
olduğu halde bu sene bu para, çok görülmüş ola
cak ki, 8 milyona indirilmiştir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Ziraat Bankası 
bugün hüviyetini tamamen kaybetmiştir. Gerçi 
bu banka hem ticari ve hem de zirai krediler aça
bilir ama, son zamanlarda ticari krediye fazla kaç
mıştır, hattâ ticari hüviyetleri müsaidolmıyan şa
hıslara 70 milyon, 100 milyon lira kredi açmıştır. 
Memleketimizin % 80 i çiftçi ve bunun da % 70 i 
muhtaç durumdadır. Çiftçiye yardım için ku-
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rulınuş olan Ziraat Bankasının muhtaç çiftçiye 
tohumluk ihtiyacı için ancak 8 milyon lira tef
rik etmesi buna mukabil şahsa yüz milyon lira 
teminatsız kredi açması bu memleketin içinde bu
lunduğu tezatlardan ancak birisinin en bariz mi
salini teşkil eder. 

Arkadaşlar bunların üzerinde neden beraber 
durmuyoruz? Arkadaşlar, Parti tesiri yok diyor
lar. Ben biliyorum vardır. Memleket idaresine mü
dahale eden bir partizan zihniyet vardır. Belki 
siz bilmiyorsunuz. 

Arkadaşlar rica ederim, siz Hükümeti mura
kabe ediyor musunuz ? Hangi müeseseyi muraka
be ediyorsunuz? Siz burada murakabe vazife
sinden başka her şeyi yapıyorsunuz. Biz var di
yoruz, bizi yalancılıkla itham ediyorsunuz. 

Arkadaşlar, Ziraat Bankası kredi bankası
dır. Hiçbir şeyi olmıyan birisine 70 milyon lira 
ikraz eder. Adana gibi büyük bir ziraat sahası 
kredi tahdidinden sonra parasız kaldı. Çiftçi 
çok büyük fedakârlıklarla tohumunu temine ça
lışıyor. Ziraat Bankasının bünyesinin hüvüyeti-
ni artık tayin etmek lâzımdır. Devlet idaresinin 
hangi hususiyetine nüfuz etmeye çalışıyoruz? 
Ben size arz edeyim, bir dikili ağacı olmıyan 
adamlara D. P. başkanlarının tavsiyesi ile kre
diler açılmaktadır. Vekil Beye, bunların listesi
nin! verebilirim. Evet dikili taşı olmıyan, tek 
ağacı olmıyan adamlara hem düzünelerle adam
lara Ziraat Bankasının kredi açtığım ve hakiki 
ihtiyaç sahiplerini ihmal ettiğini, isimleri ile ve
rebilirim. (Soldan, «kimlerse söyle» sesleri) 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konul

masını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

Mustafa özfcürk 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; Mus
tafa Bağrıaçık tarafından sataşılmıştır, söz isti
yor ve ısrar ediyorum. 

REİS — Emin Soysal arkadaşımız, Mustafa 
Bağrıaçık tarafından sataşıldığını söylüyor ve 
söz istemekte ısrar ediyor. 

Emin Soysal arkadaşımıza sataşıldığını ka
bul edenler.. Etımiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 
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P. 
773 Döner sermaye 

RBÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti bütçesi bitmiştir. 

27.2 
Lira 

1 450 000 
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Devlet Üretme Çiftlikleri 

BEİS — Heyeti umumiyesi Ziraat Vekâleti 
bütçesiyle birlikte müzakere edilmiştir. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (7 759 087) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 580 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 

*. 
201 

202 

203 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 074 200 

2 491 200 

2 251 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı .-1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 nayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına, yapı-

108 080 

lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâvıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

'306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Tenısil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lir* 
559 109 

4 200 

17 500 

128 500 

173 500 

45 000 

67 000 

10 000 

13 000 

231 000 

24 000 

U 000 

r> ooo 
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407 

416 

419 

446 
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Mııhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa yardım fonu 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler karşı
lığı 
REÎS — Kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
REÎS — Kabul e«knler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

27.2 

Lira 

1 500 

20 000 

10 000 

100 

9 395 

96 750 

27 500 

245 600 

50 000 

ı4 î 
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Kurs umumi masrafları' 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 
REÎS ~- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Bina onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dağıtma tesisleri yapımı 
REÎS — Kat.il edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
53 000 

20 000 

15 700 

250 000 

100 000 

1 330 000 

150 000 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(BirinciJ madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (9 339 087) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

F. 

B - CETVELİ 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

9 324 350 

14 737 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS —• îkinci maddeyi kabul edenler.. 

bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Ka-
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MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri | 

Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1960 bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait Kadorlar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadorlardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1960 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre müruruzamana uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1960 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar, borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. ~ Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. I 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

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

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

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesini açık reylerinize arz ediyo
rum, 

REÎS — Orman Umum Müdürlüğü bütçesine 
geçiyoruz. Heyeti umumiyesi Ziraat Vekâleti 
bütçesiyle müzakere edilmişti. Birinci maddeyi 
okuyoruz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (60 237 154) lira ve yatırım mas
rafları içm de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (24 071 501) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REÎS — Fasılları okuyoruz. 

P. Lira 
201 Maaşlar 19 859 073 

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

202 Ücretler 9 016 800 

REÎS — Mustafa Yeşil. 
MUSTAFA YEŞÎL (Ankara) ^ - . Muhterem 

arkadaşlar, ben de bir orman bölgesi çocuğu ol
duğum için huzurunuzda bâzı maruzatta bulu
nacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Kızılcahamam ve Çam-
lıdere köylülerinin ağzında bir söz dolaşırdı : 
Şaban parası, saman parası... Ne demek istedi
ğini arz edeyim : Vaktiyle Kızılcahamam ve 
Çamlıdere'den Ankara'ya satılık kereste geti
ren köylüler ceplerine 20 lira korlardı. O za
man, Allah rahmet eylesin, Şaban Efendi diye 
bir orman memuru vardı. 10 lirasını ona verir
ler, 10 lirası ile de saman alırlardı. Bugün de 
bu söze benzer bir söz dolaşmaktadır : Avukat 
parası, avukat parası... 

— 85$ -
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Ben, Vekil'Beyden rica ediyorum, bu avu

kat parası nasıl tahsil edilmektedir? Kazada or
man işlerini takibeden avukatlara kaç lira ve
rilmektedir? Kızılcahamam ve Çamlıdere'de se
nede 500 dâva karara bağlanmaktadır. Her dâ
vadan - ama beraet edilsin, ama suçlu olsun -
100 lire avukat parası alınmaktadır. 

Bu avukat parası alınanlardan bir misal ver
mek isterim. Kızılcahamam'da Nâzım Onur bir 
merkep yükü odun getirirken yakalanmış, ken
disinden neticede mahkeme masrafı 8 lira, ya
kalanan bir yük odun parası 40 lira ve avukat 
parası olarak da 100 lira alınmıştır.. Sonra, 
Mustafa Altıntaş da yine bu suretle yakalanmış, 
neticede beraet etmiş, fakat kendisinden 8 lira 
mahkeme masrafı, 100 lira avukatlık parası is
tenmiştir. 

Muhterem Vekilimiz Çamlıdere'ye teşrif eder
lerse göreceklerdir ki, bunun gibi yüzlerce şi
kâyetçi etrafını saracaktır. 

Kendilerinden rica ediyorum, bu avukatlık 
parasına bir çare bulsunlar. 

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

F. 
203 

206 

A/l - CETVELÎ 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 152 000 

703 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kaijftttun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

200 5434 sayılı Üanun gereğince 
T. C. llmektti Sandığına yapı
lacak ödemeler 

i R İ ÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2İ0 Temsdtt tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi: 
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 500 

3 015 430 

4 200 
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Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 1 440 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 800 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 160 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 572 900 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 120 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 371 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 119 003 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 1 074 150 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 2 508 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 862 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 40 000 

860 
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REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Hastalıklarla savaş masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 1 475 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Para tafima masrafları 15 000 
İ8EÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları deneme masrafları 361 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri 18 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara ya
pılacak ödemeler 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 700 000 

REÎS — Yılmaz Mete. 
MüSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlarım; orman sınırlamala
rında bâzı yanlışlıklar olduğunu ifade etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ara
da, evvelâ orman teşkilâtında vazife alan ve 
canla başla çalışan arkadaşlarımızı tebrik et
meyi de bir borç bilirim. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, sınırlamalarda bâzı haksızlıklar 
olduğunu misal ile arz edebilirim. Teknik bilgi
ye girmiyeceğim, esasen ormancı da değilim, 
fakat fazla alâkalandım. 

Bâzı kültür arazisi olabilecek sahaların or
man sınırlan içinde kaldığını Ziraat Vekâleti 
dahi bilmektedir, birçok şikâyetler olmuştur. 
Bâzı orman tahdit komisyonları gönderilmiş ve 
düzeltilmiş yerler varsa da Türkiye'nin pek çok 
yerlerinde henüz düzeltilmiyen yerler çoktur. 

Köylünün arazisinin içinde bâzı parçalar 
hayvan otlatmak için orman sınırı içinde kalı
yor. Köylü ile orman işletmesi arasında hâdi
seler çıkmakta, vatandaş zarar etmektedir. Bu 
pürüzlü yerleri ele almalda vatandaşın büyük 
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bir derdi halledilmiş olur. Orman içinde kal
ması lâzımgeldiği halde orman sahası dışında 
bırakılan ve tam bir korunma halinde olmıyan 
yerler vardır. Burada da millî menfaatler zarar 
görmekte, genç ağaçların yetişmesine engel olun
maktadır. Bu hususun da biraz daha gözden ge
çirilmesi lâzımdır. 

REÎS — Faslı kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Etmiyenier.. 

F. 
424 

425 

428 

429 

446 

447 

450 

451 

452 

Amenajman 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlaklarının 
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin 
geretirdiği her türlü masraf
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbilfcat 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabtii edenler... Eİmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 322 970 

6 600 001 

2 100 000 

500 000 

50 000 

82 ISt 

1 141 060 

275 000 

192 140 

861 
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F. Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 44 830 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir.' 

476 Kurs masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 35 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yular borçları 18 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A / l OETVELÎ 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 39 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 Kamulaştırma 1 727 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 6 600 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina alet ve 
malzemeleri 7 229 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak taşıtlar o 050 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

753 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince sat-nalmacak silâh ve 
malzemeleri. 266 '000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 600 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonlarında, tecrübe* or
manlar-nda açılacak yollar 

Lira 

2 000 000 

60 000 
REİS — 781 nci fasıl üzerinde Hasan Tez. 

(Soldan gülüşmeler) 
HASAN TEZ (Ankara) — Müsaade buyu

run da vazife yapalım. Politikayı seçime gittiği
niz zaman yaparsınız. (Soldan ı«(xözlüğünü tak» 
sesleri) Ben gözlüğümü takarım ama millet si
ze taktığı mebusluk vazifesini geri alacak. (Sol
dan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım vakit kısa, sayın ve
kile Yüksek Meclis huzurunda orman kaçakçı
lığı ve suiistimalleri hakkında bir iki IhusiTsu arz 
edeceğim 

Bolu vilâyeti Demokrat Parti İl Başkanı 600 
metre küb keresteyi karaborsaya sattığı söylen
mektedir, doğru ise ne muamele yapılmıştır? 

REİS — Hasan Bey, fasıl dışınd asınız, birin
ci ihtarı veriyorum. 

HASAN 'TEZ (Devamla) — Size arz ettiğim 
bu yolsuzluklar meyanında zaman olsa daha 
yüzlerce, binlerce suiistimal ve kereste kaçakçı
lığına dair vatandaşların acı feryatlarını duyu
rabilirdim. Ne yapayım ki 'buna imkân yoktur. 
Sayın Vekilin bunun üzerinde durmasını rica 
ediyorum. Anca'k D. P. nin ormanların tahribi 
mevzuundaki parolası karşısında bu temennim
den bir faide çıkmıyacağı aşikârdır. 

Şunu iyi biliniz ki, fou korkunç suiistimalle
rin ve yolsuzlukların akıbeti hakkında asil 
milletin hakkınızda vereceği ağır hüküm çok 
yakındır. 

REİS — Yapım masrafları... 
HASAN TEZ (Ankara) —'Kereste alıp ya

pacak. 
REİS •—• Bunu tefsir ederseniz elbette bu 

şekilde konuşmanız mümkün olmayacaktır, 

862 
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HASAN TEZ (Devamla) — Kerestenin sui

istimaline, ormanlara ait, kaçakçılığa aidolan 
sözlerimin 'bu fasılla alâkası yok mudur? 

REİS — Madde ile alâkası yoktur, fasıl 
üzerinde konuşmanıza devam buyurun efen
dim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Rize vilâyetin
de Demdkrat Parti saflarındaki vatandaşlardan 
Vatan Cephesine geçenlere... (Gürültüler) Ar
kadaşlar Vatan Cephesinin hakiki kumandan
ları 'bu memlekette Atatür'k ile ismet Paşadır. 
Diğer Vatan Cephesi dediğiniz cephe ve bunun 
kumandanları sahte. 

REİS — Hasan Bey sözünüzü kesivorunı, 
vaktiniz tamamdır. 

HASAN TEZ (Devamla) — Sözümü Yük
sek Meclis keser.. Arkadaşlar siz beni konuş
turmuyorsunuz, Ibenim sözümü Yüksek Meclis 
keselbilir, buna hürmetim var, ama siz kesemez
siniz. Yakında seçim var, millet sizin ağzınızı 
kapıyacafktır. 

REİS — Faslı "kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar o'kuyarak reylerini
ze arz edeceğim. 

(Birinci madde te*krar okundu) 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı masraflarına 'karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (84 308 655) lira olarak tahmin edilmiştir. 

REİS — Maddeye 'bağlı cetveli okuyoruz. 

B - CETVELÎ 

P. Lira 
2 Umum Müdürlükçe tahsil edi

lecek müteferrik varidat 120 000 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
(ikinci madde tekrar okundu) 

1960 ö : 3 
REİS — ikinci maddeyi cetvelle birlikte 

reyinize raz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğü»-
ce 1960 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 
bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünü?! 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 * 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğm-
eo geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekille
ri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle Türki
ye Büyük Millet Mecliskıe sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

RElS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1960 Bütçe yılında kullanılamaz. 

RE IS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1937 - 1958 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uşramamış ve karşılıkla
rı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletin
ce aktarılacak tahsisattan ödenir. 

«> 



t : 49 27.2 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

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

MADDE 7. —• Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman iş
letmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1960 Bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya ka
dar avans almıya ve ertesi yıl bütçelerine kona
cak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş 
yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz muka
veleleri yapmıya ve bankalarda hesap açtırmaya 
Ziraat Vekili yetkilidir. 

R E Î S — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — 31 . VIII . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1960 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1960 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır. 

REÎS —r Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler;.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

R E Î S — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Mâliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REÎS —- Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul /edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü bütçesinin müza
keresi bitmiştir. 

1960 C : 3 
Lâyihanın heyeti urnumiyesi açık reyinize arz 

edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 malî yılı Bütçe Kanununa reylerini kullan
ım yan arkadaşlar varsa, lütfen kullansınlar.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

6'. — 320i sayılı Orman Umum Müdürlüğü 
teşkilât hamımı ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 
sayılı hanımlara bağlı cetvellerde değişildik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/476) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşki

lât Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasının ehemmi
yetine binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi 
için ruznameye alınarak müstaceliyetle müzake
resini arz ve teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim ökmen 

REÎS — Ruznameye alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti urnumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. Müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât 
Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı 

kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı olup 3818 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 sayılı cetvel ile bu cetvele ek yapıl
ması hakkındaki 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerdeki kadrolardan ilişik 
( l /A) ve ( l /B) işaretli cetvellerde gösterilen 
kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cet-

(1) 106 8. Sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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velde derece, unvan, aded ve aylık tutarları gös
terilen kadrolar konulmuştur. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1 nci maddede 
yazılı (2) sayılı cetveldeki kadrolardan ilişik 
(3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, Orman 
Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı bütçesine bağlı 
(L) işaretli cetvele konulmuştur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz' ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en- | 
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı? 
Yok. Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 

7. — Bursa mebustan Sadettin Karacabey ve 
Nurullah thsan Toİon'un, 904 sayılı Islahı hay
vanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muad
del 35 nci maddesine bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Ziraat Encümeni mazba
tası (-2/391) (1) 

Yüksek Reisliğe 
904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 5883 

sayılı Kanunla muaddel 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesifle dair kanun teklifinin 
ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet kes-
betmesi için ruznameye alınarak müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim ökmen 

REÎS — Ruznameye alınmasını reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz. istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo-

(1) 86 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesine bâzı 

hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 904 sayılı Islahı Hayvanat 
Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 35 
nci maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir : 

(Yukardaki hükümlere göre .muayeneleri 
yapılarak safkan oldukları neticesine varılmış 
atların lüzumu halinde, tekrar ayrı bir müte
hassıs heyete muayene ettirilmeleri caizdir. Bu 
takdirde yukardaki fıkralar hükümleri aynen 
tatbik olunur. 

Mütehassıs heyetlerin Ziraat Vekâletinin tas
diki ile kesinleşen kararları, aleyhine bu karar
dan hakları muhtel olan diğer yarış atı sahiple
rinin de itiraza salâhiyetleri vardır. 

îlmî heyetin kararları icaplarına göre tesis 
edilen muamele ve kararlar aleyhine hiçbir adlî 
ve idari kaza merciine başvurulamaz.) 

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

MADDE 2. — Bu kanun ne-şri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Reis Bey, 
söz istedim, niçin vermiyorsunuz? 

REÎS — Beyefendi, son maddeye geldik. 
ikinci maddede söz istediğinizi gördüm. Fakat 
birinci maddeyi reye koymuştum. Eğer kanunun 
müzakeresi esnasında söz istemek arzunuz varsa 
neden uzakta oturuyorsunuz? Oradan işaretinizi 
görmek mümkün değildir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı? Kanu
nun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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8. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 

Zirai Sulama İsleri Umum Müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) (1) 

REÎS — Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza Zirai Su

lama isleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihasının ehemmi
yetine binaen bir an evvel kanuniyet kesbet-
mesi için ruznameye alınarak 2 nci müzake
resinin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim ökmen 

REÎS — Ruznameye alınmasını reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci müzakeresine geçiyoruz. 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama îşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 

vazifeleri hakkında Kanun 

Bölüm : I. 
Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 1. — Ziraat Vekâletine toprakların 
ve su kaynaklarının ziraate en uygun bir şekil
de muhafazası ve kullanılması için gerekli işleri 
yapmak vazifesi verilmiş ve bu maksatla Ziraat 
Vekâleti bünyesinde «Toprak Muhafaza ve Zi
rai Sulama işleri Umum Müdürlüğü» kurulmuş
tur. Bu kanunda «Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama işleri Umum Müdürlüğü», «TOPRAK-
SU», remzi ile ifade edilmiştir. 

RElS — Tadilname yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Ziraat Vekâleti Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama işleri Umum Müdür
lüğünün vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

a) Ziraate elverişli topraklarda .erozyonu 
durdurmak, sel sularının zararlarını önlemek, 
suyu toprakta muhafaza etmek ve toprak ve
rimliliğinin devamlılığını sağlamak mafcsadiy-
le lüzumlu tedbirleri almak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

(1) Birinci müzakeresi 36 ncı İnikat zaptın-
dadır, 

1960 0 : 3 
veya hususi mülkiyetindeki yabani zeytinlik, 
harnupluk, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî 
mera ve benzerleri sahaları en elverişli şekilde 
ıslah, imar ve ihya etmek, 

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya hususi mülkiyetindeki taşlık, asitli, alka
li veya turbiyer topraklan ve kurutulmuş sa
haları ziraate elverişli hale getirmek, 

d) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerin
den alman veya her ne suretle olursa olsun zi
raat sahalarında bulunan suyun ziraatte kulla
nılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı ka
nalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi 
zirai sulama hizmetlerini ve bu mevzuda gerek-

. li diğer işleri yapmak, 

e) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lit
reye kadar olan sulama tesislerini kurmak ve 
işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvel
ce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek 
ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik 
istihsaline matuf regülâtör inşası bu hükmün 
dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden 
fazla olan sular üzerinde yapılacalk tesisler için 
DSl nin muvafakati şarttır.) 

f) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, 
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 
teslbit etmek, 

h) Toprak ve toprak verimliliğinin muha
fazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı 
her türlü deneme ve araştırmalar yapmak; öğ
retim, eğitim ve teknik yardımda bulunmak 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 
mütedavil sermayeli işletmelerini bu işlerle 
meşgul birliklere, şirketlere veya işletmelere 
ortak ötmek, yahut bunlarla ve mütaa'hhitlerle 
her türlü anlaşmaları yapmalk, 

j) Ziraat Vekâletinin teklifi üzerine icra 
Vekilleri Heyetince kabul edilecek yerlerde, 
toprak muhafaza ve Zirai sulama tekniğinin 
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zaruri kıldığı hallere münhasır kalmak şartiy-
le nizamnamesi gereğince arazi tevhidini sağla
mak, 

k) TOPRAKSU'nun vazifelerine dair işle
rin yürütülmesi ve geliştirilmesi için lüzumlu 
müessese ve lâboratüvarlar- kurmak, garaj ve 
atelye, ambar ve depolar, idare binalan ve loj
man gibi tesisleri yaptırmak ve bunların teç
hiz ve bakımlarını temin etmek, 

1) TOPRAKSU'nun çalışma mevzularına 
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. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize ara ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. A 

MADDE 3. — Memlekette toprak muhafa
za ve zirai sulama maksadiyle yapılacak her 
türlü toprak etüdleri ve toprak haritaları, tes-
bit edilen esaslara ve bunların icap ve netice
lerine uygunluk bakımından, TOPRAKSU ta
rafından tetkik, murakabe ve tastık edilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler..; Kabul edilmiştir. 

Bölüm : II. 
Teşkilât 

MADDE 4. — TOPRAKSU bir umum mü
dürün idaresi altında merkez teşkilâtı ile mer
kez dışında bölge müdürlüklerinden, deneme 
ve araştırma müesseseleriyle toprak lâboratu-
varlarmdan ve icabında kurulacak işletmeler
den teşekkül eder, 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — TOPRAKSU'nun merkez teş
kilâtı : 

Umum müdür muavinlikleriyle şube müdür
lüklerinden, müşavirlîklerden, İşletmeler hesap 
işleri müdürlüğünden ve fen heyetinden teşek
kül eder*. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize. arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1960 O : 3 
MADDE 6. — TOPRAKSU'nun taşra teşki

lâtı : 
a) Bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı lü

zumu kadar sulama, arazi ıslahı, toprak muhafaza 
ve arazi sınıflandırma ekiplerinden, 

b) Deneme, araştırma, sulama ve ıslaıh mües
seseleriyle lâboratuvarlardan ve bunların gerek
tirdiği daimî ve"ya muvakkat işletmelerden ibaret
tir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bölge aded, hudut ve merkez
leriyle ekiplerin nevi, aded, hudut ve merkezleri 
umum müdürlüğün teklifi ve Ziraat Vekilinin 
tasvibi ile tesbit ve tâyin edilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arz ediyoruım: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmına, bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miş ve aynı kısımdan yine bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm : III 
Mütedavil sermayeye ait hükümler 

MADDE 10. — Mütedavil sermayeli işletme
lerin sermayeleri Ziraat Vekâleti bütçesine ko
nulacak tahsisatla karşılanır. Hükmi şahsiyeti 
haiz mütedavil sermayeli işletmelere ıslah maksa
diyle temlik edilen Hazine malı arazinin takdir 
edilecek kıymetleri sermayeye mahsubedilir. Bu 
arazi, ıslahı mütaakıp Hazineye iade edilir ve ye
ni kıymetleri üzerinden takdir edilecek bedelleri 
işletmenin sermayesinden düşülür. Yeni bedelle
rin tesbiti esasları Maliye, Ziraat ve imar ve İs
kân vekâletleri tarafından müştereken tâyin olu
nur. Islahı tamamlanmış aradaki, îera Vekilleri 
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Heyeti ıkarariyle, bu hükümden istisnası ve 
TOPRAKSU tarafından satılması caizdir. 

Mütedavil sermayeli işletmelerin diğer serma
ye kaynakları şunlardır : 

a) Gayrimenkul satışlarından elde edilecek 
safi kârlar, 

b) Bedel karşılığında ifa edilen hizmetlerden 
elde edilecek safi kazançlar, (Toprak, sp. ve güb
re tahlilleri, toprak etüdleri, arazinin sulamaya 
hazırlanmasiyle 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 satış
larından elde edilecek kazançlar, 

e) Teberrular ve diğer çeşitli gelirler. 
Hükmi şahsiyeti haiz bulunmıyan beher işlet

meye tahsis edilecek sermayenin âzami haddi beş 
milyon liradır. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

na, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul mal
ların satınalma masraflarına, 

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

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

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

f) İşletme hizmetleri için 23 ncü maddeye 
göre verilecek fazla mesai ücretlerine, 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Mütedavil sermayeli işletme
lerin muamele ve harcamaları 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırmak, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Bu 
işler Maliye ve Ziraat vekâletlerince müştereken 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edile
cek esaslar dairesinde yürütülür. 

•Hükmi şahsiyeti haiz mütedavil sermayeli iş
letmeleri temsil edecek makam ve memurları Zira
at Vekili tâyin ve lüzumu halinde tebdil eder. 
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REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 

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

MADDE 13. — Mütedavil sermaye ile tedvir 
edilen muamelelerden mütevellit irat ve mas
rafların bilançosu, evrakı sarfiyeleriyle birlikte, 
her takvim yılının hitamından itibaren 6 ay zar
fında Divanı Muhasebat Reisliğine ve bir sure
ti Maliye Vekâletine gönderilir. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Kendilerine ek görev olarak mütedavil ser
maye memurluğu verilen Ziraat Vekâleti memur 
ve hizmetlilerine ek görev karşılığı olarak müte
davil sermaye bütçesinden ayda 100 liradan 300 
liraya kadar ücret verilebilir. 

REİS — Tadilname yok-. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm : IV. 
Çeşitli hükümler 

MADDE 15. — Ziraat Vekâletinin bu kanu
nun 2 nci maddesinin (e) bendinde yazılı faali
yetleri, 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(I) bendi hükümlerine tâbi değildir. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — TOPRAKSU tarafından ele 
alman Yandere havzaları ıslahında Orman Umum 
Müdürülüğü ve DSl. ni alâkalandıran hizmetler 
bu umum müdürlükler tarafından yerine getiri
lir. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Devletin hüküm ve tasarru
fu altında veya hususi mülkiyetinde bulunan 
yabani zeytinlikler, harnüpluklar, sakızlıklar ve 
benzerleriyle halihazır durumunda kültüre elve
rişli bulunmıyan ıslaha muhtaç sair araziden 
TOPRAKSU hizmet ve faaliyetleri*için lüzum 
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görülen yerler Hazinece Ziraat Vekâletine tah
sis veya mütedavil sermayeli ve hükmi şahsiye
ti haiz TOPRAKSU işletmelerine 10 ncu madde 
hükümleri dairesinde temlik edilir. 

3573 sayılı Kanun hükümlerine tâbi sakızlık, 
yabani zeytinlik ve harnupluklarm tevzie tahsi
sinden evvel TOPRAKSU'dan muvafakat alın
ması şarttır. Bu muvafakat bâzı şartların ta
hakkukuna bağlanmışsa, şartların nelerden iba
ret olduğu muvafakatte gösterilir. 

R E l S — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Zirai sulama, arazi ıslahı, top
rak muhafazası ve tevhidi ara^i ma'ksatlariyle lü
zumlu gördüğü gayrimenkulleri satınalma, mü
badele, istimlâk veya kiralama suretiyle tedarike 
Ziraat Vekâleti salahiyetlidir. 

RElS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü bütçesine oylarını 
kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Oy
lama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 19. — 2 nci maddenin (a), (b), (c) 
ve (j) bentlerinde yazılı maksatlar için her ne 
şekilde olursa olsun Ziraat Vekâletine tahsis 
edilen yahut Hazine veya hükmi şahsiyeti haiz 
mütedavil sermayeli işletmelerin mülkiyetine ge
çen gayrimenkullerin bu maksatların tahakku
kundan sonra icabı hale göre usulü dairesinde 
şartlı veya şartsız olarak satılması, mübadele 
edilmesi, kiraya verilmesi veya üzerinde müte
davil sermayeli muvakkat işletmeler kurulması 
caizdir. (10 ncu madde hükümleri mahfuzdur.) 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Arazi ıslahı, zirai sulama ve 
toprak muhafazası maksadiyle Ziraat Vekâleti 
tarafından hakiki ve hükmi şahıslara ait arazi 
üzerinde TOPRAKSU'nun teknik rehberliği ile 
arazi sahiplerine aldırılması mümkün ve zaruri 
görülen tedbirleri müddeti içinde alâkalıların al
ması mecburidir. Bu tedbirlerin alınmaması ha
linde Ziraat Vekâleti tarafından alâkalılara' teb
ligat yapılarak münasip ve katî bir mehil veri
lir. Mehil içinde de tetbirler alınmadığı takdir-
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de gerekli işler TOPRAKSU tarafından yapıla
cak masrafı alâkalısından Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun gere
ğince tahsil edilir. 

Sahipli arazi üzerinde alâkalılar tarafından, 
Ziraat Vekâletinin teknik rehberliği ile dahi alın
ması mümkün olmıyan tedbirlerin icapları TOP
RAKSU tarafından yerine getirilir ve tahakkuk 
eden masrafın % 10 una kadarı alâkalısın
dan defaten alınarak bakiye borç 15 yılda 15 
müsavi taksitle tasil edilir. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — TOPRAKSU'nun direktif ve 
nezareti altında veya 20 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 Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası gerekli kredileri verir. 

Bu krediler için Ziraat Vekâleti bütçesine 
her yıl 20 milyon liraya kadar Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay
rıca tahsisat konulur. 

Bu kredilerin miktarı, faiz nispeti, müddeti 
ve diğer şartları Ziraat Vekâleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müştere
ken tâyin edilir. 

RElS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanunun 2 nci maddesi 
(e) bendi gereğince TOPRAKSU tarafından dü
zenlenen sulardan ilgililer Ziraat Vekâletince 
tesbit edilecek bir ücret mukabilinde faydalanır
lar. Bu sular üzerindeki müktesep haklar mah
fuzdur. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — TOPRAKSU işlerinde nor
mal mesai gün ve saatleri dışında bilfiil arazide 
çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Ziraat Vekâ
letince tesbit edilecek esaslar dâhilinde, her faz
la mesai saati için aylık veya ücretlerinin bir sa
ate isabet eden miktarı fazla mesai ücreti olarak 
verilir. Bu sarfiyatın umumi muvazeneye dâhil 
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memur ve hizmetlilerle teknik elemanlara taal- ı 
lûk eden kısmı her yıl bütçesinin TOPRAKSU 
umumi masraflarından karşılanır. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- | 
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Ziraat Vekâleti TOPRAKSU 
Umum Müdürlüğü ve işletmelerinin memurları 
ve çeşitli hizmetleriyle bunların aile efradı, me
mur meskenlerinde, memur meskenleri hakkın
da uygulanmakta olan esaslar dairesinde barın-
dırılabilirler. 

Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla, çeşitli 
hizmetliler, süretklı işçiler ve bunların aile fert
lerine Umum Müdürün teklifi ve Ziraat Vekili
nin muvaffakatiyle bu meskenlerde parasız ola
rak ikamet ruhsatı verilebilir. 

RElS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25. —. Umum Müdürlüğün kurulu
şunda ve işletmelerindeki kıymet muhafızları 
ile veznedar ve yardımcılarına aylık veya maaş 
tutarlarının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa taz
minatı verilebilir. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
ârz iediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — TOPRAKSU işletmelerinin 
bütün malları ve kıymetleri Devlet malı hük
mündedir. Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç 
işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler 
gibi ceza görürler. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanunun gerekli hüküm
lerinin tatbik şekilleri bir nizamname ile tâyin 
ve tesbit olunur. Bu nizamname işbu kanunun 
meriyet tarihinden itibaren âzami iki sene için
de tatbik mevkiine vaz'olunur. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. | 
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MADDE 28. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3203 

sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanu
nunun 6 ve 7 nci maddelerinin bu kanuna aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır. 

REÎS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiıtir. 

VUVAKKAT MADDE 1. — îlişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1960 malî yılı içinde 
kullanılamaz. 

REÎS — Tadilname yoktur. Muvakkat mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna bağ
lı (4) sayılı cetvelde yazılı müesseseler Topra'k-
suya bağlanmıştır. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun 28 Şubat 1960 ta
rihinde meriyete girer. 

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

MADDE 30. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde son ola
rak söz istiyenL. Yok. Kanunun heyeti umumi
yesi açık reylerinize arz edilmiştir. 

9. — Sinob Mebusu Ömer özenHn, Orman Ka
nununa ek 3444 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin tadiline dair 4914 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile îzmir Mebusu Danyal Akbel'in, Mülhak 
Bütçeli idareler nakit ve ayniyatının muhafaza
sından mesul olanlara kasa tazminatı verilmesi
ne dair kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/202, 2/250) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli 

idarelerin veznedar ve veznedar yardımcılarına 

(1) 111 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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verilecek kasa tazminatı hakkındaki kanun lâyi
hasının ehemmiyetine binaen, bir an evvel kanu-
niyet kesbetmesi için ruznameye alınarak müsta
celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim ökmen 

REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ruz
nameye alınması kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Müstaceliyet tek
lifini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

•Birinci maddeyi okuyoruz efendim, 

Umumi muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli 
idarelerin veznedar ve veznedar yardımcılarına 

verilece kkasa tazminatı hakkında kanun 

MADDE 1. — Umumi Muvazeneye dâhil ve 
mülhak bütçeli idarelerde çalışan veznedar ve 
veznedar yardımcılarına aylık tutarının % 15 
% 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebi
lir. (Bu idarelere bağlı mütedavil sermayeli iş
letmelerde aynı hükümler tatbik olunur.) 

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

MADDE 2. — Teşkilât kanunlarında kasa 
tazminatı verileceğine dair hüküm mevcut bulu
nan idareler hakkında kendi kanunlarında ya
zılı hükümler tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun gere
ğince 1960 malî yılı içinde Adliye Vekâletine 
bağlı veznedar, veznedar yardımcılarına verile
cek kasa tazminatı, Adliye Vekâletinin maaş, 
ücret ve tahsisat tertiplerinden vâki olacak ta
sarruflara istinaden yapacağı teklif üzerine 1960 
malî yılı bütçesinin (A/l) işaretli cetvelinin 
mezkûr vekâlete ait kısmında açılacak hususi bir 
fasla Maliye Vekâletince kaydolunacak tahsisat
tan karşılanır. 

Teşkilât kanunlarında kasa tazminatı verile
ceğine dair bir hüküm mevcut bulunmayan mül
hak bütçeli idarelerin veznedar veya veznedar 
yardımcılarına 1960 malî yılı içinde ödenecek ka-
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sa tazminatı da bu idarelerin maaş tertiplerinden 
tesviye olunur. 

REİS — Muvakkat maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müzake
reler bitmiştir. Son olarak söz istiyenl. Yok. Ka
nunun heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş, lâyiha kanunlaşmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasına 328 rey veril
miş, 295 kabul, 33 ret. Muamele tamamdır. Lâyi
ha, kanuniy et kesbetmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanununa 320 rey verilmiş, 287 kabul, 33 ret. 
Muamele tamamdır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

T. Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

REİS — Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü
ğü bütçesine geçiyoruz. Söz istiyen yok. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

P. Lira 
2 536 400 201 Maaşlar 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 14 400 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
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yardımlar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ge r 
gince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalıştırılacaklara 
verilecek ücretler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraflraı 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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114 900 

489 880 

250 000 

89 500 

151 500 

25 000 

271 500 

40 001 

11 054 

187 000 

25 000 
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Taşıt masrafları 
BEİS ~~ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yeni er... Kabul edilmiştir. 
İşletme umumi masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmj-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tayın masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Staj masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Mevcut makina, alet ve malze
me onarımı 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
BEİS -~ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
102 500 

5 000 

1 200 000 

70 125 

58 000 

62 000 

64 601 

.•%xa.*£cm 

60 000 

1 500 

3 050 

100 000 

300 000 
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751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y.enler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Etmi- . 
yenler... Kabul edilmiştir. 

27.2 
Lira 

75 000 

V — Münakalât Vekâleti 

10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/457) (1) 

REİS — Söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyoruz. 

Esat Mahmut Karakurt, Yaşar Gümüşel, Ha
san Tez, Himmet ölçmen, Sait Erdinç, Necmet
tin önder, Ahmet Yılmaz, Muammer Çavuşoğ-
lu, İsmail İnan, Sırrı Atalay, Halim Ateşalp, 
Dursun Akçaoğlu. 

Esat Mahmut Karakurt..- Yok ınu efendim? 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — C. H. P. Mec

lis Grupu adına söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun efendim. 
(Riyaset makamına İlhan Sipahioğlu geçti.) 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA HALİL 

GÜRÜN (Maraş) — Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun 1960 
yılı Münakalât Vekâleti 'bütçesi üzerinde görüş
lerini arz ediyorum. Vaktin kısalığı yüzünden 
vekâletin kendisine bağlı birtakım İktisadi 
Devlet Teşekkülleri (hakkındaki görüşlerimizi 
ve bütçelerini vaktin müsaadesi nispetinde göz
den geçireceğim. 

Muhterem arkadaşlar. İmparatorluktan bu 
yana kara nakliyatının en ağır yükü Devlet 
Demiryollarının sırtındadır. 1950 ye kadar De-
miryol şebekesi çeşitli imkânların kullanılması 
yolu ile yurt çapında bir vüs'ate kavuşturul
muştur. Bu 'gayret DDY Umum Müdürlüğü
nün sermayesini teşkil eden ve milyarların üs
tünde bir maddi ve malî karşılığa bedeldir. 

Esefle kaydetmek lâzımdır ki, 1950 den bu 
yana Ihükümetler bu sahada göz doyurucu bir 
gayret sarf etmemişlerdir. Müessesenin İktisadi 

(1) 56 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet Teşekkülü haline sokulması, rasyonel ça
lışma ümidini vermiştir. Fakat imkânsızlıklar 
bu ümidin de yersiz olduğunu maalesef ispat 
etmiş durumdadır. Hazırlanan on yıllık plânm 
bugüne kadar tahakkuk ettirilen kısmı, ancak 
tâli birtakım işlerden ibaret kalmaktadır. 

Bütçe raporlarında ikmal olundukları husu
si bir itina ile kaydedilen Hasankale - Horasan, 
Ereğli - Armutçuk, Narlı - Gazianteb, Gene -
Muş hatları 1950 den evvel programa alınmış 
ve ihmal yüzünden geç bitirilmiş inşaattır. Bun
lar dışında yeni yapılan hatlar bir kısım fabri
kaları ana şebekeye bağlıyan tâli yollardan 
ibarettir. 

Milletlerarası olduğu kadar yurt içi nakli
yatta da mühim olan Gazianteb - Karkamış 
hattının ikmali her sene gelecek yıla terkedi-
lip gitmektedir. 

'Muş - Tatvan - Van - Kotur hattının inşası 
çok yavaş seyretmektedir, muhtelif zamanlarda 
parlak bir fikir olarak ilân edilen elektrifikas
yon ameliyesi Sirkeci - Halkalı banliyö hattı
na münhasır kalmıştır. 

Burdur - Antalya, Karaman - Silifke, Nar
lı - Kayseri bağlantıları gerek nakliyat ve ge
rekse bölgelerin kalkınmaları bakımlarından 
çok mülhim olduğu halde bugüne kadar iltifat 
ve alâka görmemiştir. 

Yol takviyesi ve nivele işleri beklenilen 
enerji ile yapılamamaktadır. Karabük ibtidâi 
madde yokluğu yüzünden ray imalinde zaman 
zaman müşkülâta duçar olmaktadır. Döviz mü
lâhazası ile yeter derecede ray ithal edileme
mektedir. Bu vaziyet karşısında gerekli takvi
yenin yapılması mümkün olamaz. Esasen veri
len rakamlar da durumu açık olarak ifade et
mektedir. Binlerce kilometre olan şebekenin an
cak 600 kilometrelik bir kısmı takviye edile
bilmiştir. Takviye ve tashih bakımlarından 
âcil bir durum gösteren Bahçe - Fevzipaşa hat
tı kendi haline terk edilmiştir. Rampaları çok 
dik, tünelleri tehlikeli ve güzergâhı emin ol-
mıyan bu kısma bir an evvel müdahale etmek 
lâzımdır. 

Eskişehir ve Afyon'da kurulmuş olan beton 
Travers tesisterini memnuniyetle karşılarız. 
Yurt içinde ray imalinin intizama sokulması 
imkân dâhiline girerse o zaman gerek takviye 
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ve tashih işleri ve gerekse yeni inşaat (bakımın
dan yapılan pılânların tatbiki mümkün olabilir. 

Mevcut istasyon binalarından büyük mer
kezlerden uzak bulunanlar teçhizat ve bakım 
yönlerinden ihmale terk edilmiş bulunuyorlar. 

Muharrik ve müteharrik vesait bakımından 
ileri derecede bir sıkıntı vardır. Yolcu vagonla
rının sayısı 1 400 de çivilenmiş kalmıştır. Her 
vagon yılda ortalama 70 Ibin kişi taşır, bu yüz
den sik sık tamire çekilir ve kısa bir zamanda 
hurdalaşır. Bu vagonların tenvir, teshin ve te
mizlik tesisleri bozuktur. Vagon yetersizliği 
yüzünden uzak mesafe yolcularının miktarı 30 
milyon gibi mütevazı bir rakam seviyesinde 
kalmaktadır. Yataklı Vagonlar Şirketinin Ana
dolu Eksperinde kullandifh arabaların perişan 
haliyle kimse ilgilenmemektedir. Yük vagonları 
yıllardır 16 binden ibarettir. Her vagona sene
de düşen yük miktarı 10 bin ton civarındadır. 
İstihsal mevsimlerinde yük vagonu darlığı had 
bir safha arz etmektedir. Gıda maddeleri nak
liyatı için frigorifik tesisi olan vagonlarımız ye
ter derecede değildir. 

Dizelizasyon programı beklenilen surette ge-
lişmemektedir. 

Avrupa Demiryol Vasıtaları Finansman Şir
ketiyle ortak bulunuyoruz. Bu ortaklığın veci
belerini yerine getiremediğimiz için bundan kâ
fi derecede faydalanamamaktayız. 

PTT sahasında son yıllarda inkişaflar olmuş
tur. Ancak bu gelişmeler, asgari ihtiyacımızı 
dahi karşılamaktan uzaktır. Suriye, Mısır gibi 
Orta - Şark memleketlerine nazaran PTT saha
sında geri bulunmaktayız. Dahilî posta kesafeti 
bizde nüfus basma yılda 11,7 civarında olduğu 
halde Yunanistan'da 21,4, İsrail'de 35,6 dır. Yıl
da 100 kişiye düşen dahilî telgraf kesafeti biz
de 40 civarında iken Yunanistan'da 66 dır. Mu-
ayven bir mesahaya düşen telefon santralleri 
Balkan memleketlerinde bizim birkaç mislimiz-
dir. 

Umum. Müdürlümün on senelik plânının ana 
hatları senelerden beri realize edilememiştir. 
Büyük şehirlerde telefon sıkıntısı ve Türkiye'
ye mahsus olan telefon karaborsası sürüp git
mektedir. Yıllardır işittiğimiz ve CENTO'ya 
karşı taahhütlerimiz arasında olan telekomüni
kasyon isine el sürülmemiştir. Bilhassa yeni ka
zaların bağlı oldukları vilâyet merkezleri ile 
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telefon ve telgraf irtibatları yoktur. İşletme bi
nalarımız çok yerde maslahata uygun değildir. 
Teknik ve mütehassıs personel azdır. Bütün bun
lar bir tarafa, Umum Müdürlük henüz telefon, 
telgraf ve telsiz kanunundan, işletme usulleri ve 
teknik mevzuatla ilgili talimatnamelerden mah
rum bulunmaktadır. 

! Köy yollarının yapıldığı mucip sebebiyle bir 
kısım hayvanla yapılan posta nakliyatı kaldırıl
maktadır. Nitekim 1956 da bu çeşit hatlardan 
27 si kaldırılmış 14 nün de sefer adedleri azal
tılmıştır. Mütaakıp yıllarda bu kısıntılar devam 

I etmiştir. Bu hal büyük bir ekseriyeti köyde ya-
| şıyan memleketimiz için erken alınmış bir ka-
î rar olarak tavsif edilebilir. Hele adlî ve idari 

birtakım tebligatın posta idaresi vasıtasiyle ya
pıldığı düşünülecek olursa bu durumun köyle
re reva görülen bir haksızlık olarak kabulü 

I mümkündür. Büyük şehirlerdeki telefonların 
işleyişleri üzerinde Yüksek Heyeti rahatsız et-

I mek istemem bu ancak facia olarak vasıflandı-
rılabilir. 

Hava meydanlarımızın sayı bakımından ge
liştikleri muhakkaktır. Ancak Devlet Havayol
ları İşletme Umum Müdürlüğü yeni bir teşek
küldür, imkânları dardır, yatırım olarak umumi 
muvazeneden yapılan tahsisler kifayetsizdir. 
1958 de umum müdürlük 50 milyonluk bir en-

• vestisman plânı hazırlamış, buna mukabil 4 
milyon 400 bin lira tahsisat ayrılmıştır. B,u, is
tenenin 1/12 sidir. 1959 da 218 milyon küsur bir 
talebe karşı 17 milyon tahsis yapılmıştır. Bu yıl 
yanılan tahsis de bu miktardır. Yani istenenin 
1/20 sidir. 

Meydanlarımızın teknik ve fennî vasıta ih-
tivaclarını gidermek, jet seyriseferine müsait 
bir hale gelmelerini sağlamak için bu tahsis nis-
n^ti ile 20 s<me beklememiz lâzımdır. Bu halin 
büvük kayıplara sebebolmasmdan elimizdeki 
milletlerarası hava hatlarını kaybetmemizden 

I endişe ederiz. 
Meydanların teçhizi yönünden 4749 sayılı 

Kanunun ehemmiyeti ortadadır. Bundan istifa
de derecemiz hakkında bilgilenmek isteriz. 

Devlet Havayolları 33 uçağa sahiptir. Bun
lardan 7 Heron tipi uçak yedek parça yokluğu 
yüzünden senelerdir muattaldır. Hava nakliya
tımız 26 uçakla yapılmaktadır. Bu, yurt içi hiz-

I metler için dahi kâfi değildir. Bunu takdir eden 
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Umum Müdürlüğün yeni uçak alma kararında 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak bu 
uçakların 1961 de ve jet tipi uçaklar olarak 
mubayaa edileceği beyan edilmektedir. Meydan
larımızın bugünkü haliyle jet seyriseferine mü-
saidolmadığı muhakkaktır. Eğer meydanlarda 
süratli bir tashih yapılmıyacaksa jet mubayaası 
bir heveskârlığın ifadesi olarak mülâhaza edilebi
lir ki, resyonel ve verimli çalışma bakımından 
zararlı olması melhuzdur. 

Orta - Şark ve bilhassa CENTO memleketleri 
ile daimî olarak inkişaf eden münasebetlerimizi 
göz önüne alarak Adana, Elâzığ ve Diyarbakır 
hava meydanlarının hiç olmazsa B tipi enter
nasyonal meydanlar seviyesine yükseltilmesi lâ
zımdır. 

Sivil havacılığımızın gelişmesi bakımından 
ihmali caiz olmıyan bir husus da; personel ye
tiştirilmesidir. Yüksek Denizcilik Okuluna mu
vazi havacılık okulunun tesisi pilot, makinist 
ve diğer teknik personel ihtiyaçlarının bu şekil
de zecri olarak giderilmesi yolu artık bir zaru
ret haline girmiştir. 

Deniz nakliyatına gelince; son yıllarda gemi 
tonajı, ve buna muvazi olarak deniz adamları ve 
deniz nakliyatı adedinde artmalar olmuştur. De
nizci bir memleket olarak daha süratli gelişme
ler temenniye şayandır. 

Liman işletmeciliğini artık Denizcilik Banka
sından ayırmak ve muhtar hüviyetli bir teşek
kül haline getirmek lâzımdır. Bu şekilde tahmil 
ve tahliye işlerinin daha süratleneceği, antrepo 
ve deno meselelerinin daha rasyonel bîr şekilde 
halledileceği kanaatindeyiz. 

Liman inşaatında İskenderun'un özel duru
muna temas etmeden geçmek doğru olmaz. 
1957 - 1958 bütçelerinde 85 milyon tahsisiyle 
inşası kararlaştırılmış olan bu liman, birtakım 
yükleme tesislerinin ilâvesinden başka bir inşa
at görmemiştir. İskenderun tabiî bir limandır, 
bugünkü haliyle bile birinci derecede bir fonk
siyonu vardır. Hinterlandı çok geniştir. Ayrıca 
stratejik önemi ve enternasyonal liman vasfı da 
mevcuttur. Hükümet burayı serbest liman ola
rak ilân etmiş fakat bu ilânın icaplarını yerine 
getirmemiştir. İskenderun için reva görülen bu 
ihmal bölge iktisadiyatı bakımından büyük za
rarlara sebebolmuştur. 

Birçok imkânsızlıklar ve yoksulluklara rağ-
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men Münakalât Vekâleti kadrosunda çalışan 
bütün personel ve müstahdemin vazife severlik 
ve feragatlerinden şükranla bahsetmeyi bir va
zife bilirim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Zihni 
Üner. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA ZİHNİ ' 
ÜNER (Nevşehir) — Çok muhterem arkadaş
larım, muhalefetten özür diliyerek Sayın Celâl 
Yârdımcı'nm bir cümlesini arz edeceğim : 
«Münakalât bütçesinde 10 yıldır tekrarlanan 
muhalefetin plâğı yine aynı şeyleri çalmakta
dır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefetin, münakalât hizmetleri üzerin-

rindeki tenkidlerinin merkez sikleti demiryol
larında toplanmaktadır. 

Muhalefet sözcüleri : 
1. Demiryollarının rasyonel çalışmamasın

dan; 
2. Kalkınma programının, hattâ bir zerre

sinin, tatbik edilmemesinden; 
3. Mal ve can emniyetsizliğinden.... şikâyet 

ederler. 
Müsaadeleriyle bu tenkidlerin menşei üze

rinle biraz durmak isterim. 
Memleketimizin demiryol haritasını hatır

lıya! im .: 
Batıyı Doğuya, Kuzeyi Güneye bağlıyan 

demiryol istikametlerinin lüzumundan çok faz
la dolambaçlı, sert ve uzun bir güzergâh taki-
bettiği görülür. 

Bu niçin böyle olmuş? 
Yabancı şirket hatları garanti kilometrik 

tesiriyle, Devlet hatları da mahallî ve- şahsi nü
fus tesirleriyle normal güzergâhlarını şaşırmış
lardır. 

Demiryolu tarifeleri (TonAüometre) ye 
dayandığından bu hatların nakliyat ücretleri 
ve dolayısiyle işletme masrafları yüksek ol
muştu]'. 

Eğer Demiroylu İdaresi bugün tam bir ras-
Vonalizasyon içinde çalışamadıysa, yenilemeler-
ds, büyük hamleler yapamıyorsa bunu kendi
lerinden devraldığımız demiryollarının, bu duru
munu da aramaları elbette insaflı bir hareket 
olur. 

Demiryol işletme emniyetinin, zamanı idare
lerinden daha yüksek olduğunu resmî istatis-
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tiklerden anlamak mümkündür. İdarenin tat
bikatına giriştiği sinyalizasyon ve telekomini-
kasyon tesislerinin hizmete girmesiyle bu em
niyetin daha da artacağı muhakkaktır. 

Demiryol idaresi kalkınma programını niçin 
aynen tatbik etmiyor? 

Bir an için maziye dönelim : Normal bir 
işletmede her yıl bir amortisman ayrılır ve 
yıl içinde yenileme yapılır. Yabancı şirketler 
bunu işletmeleri boyunca yapmadı; çünkü imti
yazları sonunda hatları bedelsiz olarak Dev
lete teslim mecburiyetinde idiler. 

Bu sebeple 4 000 kilometrelik şirket hatları, 
ömürlerini doldurmuş bir halde Devletçe sa-
tınalmdı. Bunu takibeden Devlet işletmesin
de de otofinansmaıı yoliyle ancak çok mübrem 
yenilemeler yapılabildi. 

Böylece şebekede teraküm eden yıpranmalar, 
hacım itibariyle harb tahripleri karakteriyle 
devrimize intikal etti. 

Mevcut şebekemizin yeni olarak bugünkü kon
jonktüre göre maliyetini 12 milyar lira, yıp
ranmaların malî portesini de 5 milyar lira 
talimin etmek mümkündür. 

Bu yıpranmaların 10 yıllık bir programla 
giderilmesi, her yıl 500 milyon liranın sarfiyle 
mümkün olur. 

Eğer demiryol İdaresi, devrimizdeki yenile
melere ilâveten, maziden müdevver yenilemeler 
için her sene 500 milyon liralık yatırım ya
pamıyorsa bunun vebalini Demokrat Parti ik
tidarına yüklemekte muhalefetin elbette hak
kı yoktur. 

Muhalefet sözcüleri : «D. P. zamanında ye
nilemenin bir zerresi bile yapılmamıştır» diyor
lar. Müsaadeleriyle kendilerinden sormak iste-
terim : 

Normal teknik vasfının % 40 nı kaybetmiş 
olarak iktidarımıza devrettikleri bir şebeke
de 9 sene içinde yenilemenin bir zerresini yap
madan zamanlarındaki nakliyatın hemen iki mis
lini tahakkuk ettirmek,nasıl mümkün olmuştur? 

Sabık iktidardan % 40 gibi muazzam bir yıp
rağıma ile teslim aldığımız şebekede geçen 9 yıl 
içinde % 80 nispetinde bir nakliyat artışının na
sıl tahakkuk ettirildiğini kendilerine hatırlatmak 
isterim. 

Bu müddet içinde şebekede 800 kilometrelik 
yol yenilendi ve bir o kadar da takviye edildi. 
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İdare, bine yakın köprü yeniledi. Ve atelyelerin-
de 3 bin ton çelik köprü inşa etti. 2 beton trevers 
fabrikası kurdu. Makina ve vaıgon parklarında 
mühim miktarda yenilemeler yapıldı, ve bu bu
harlı cer sisteminden dizel ve elektrik sistemine 
geçmeye karar veren Demiryol İdaresi motorlu 
trenleri artırmak, manevra hizmetlerinde ve sü
rat katarlarında modern dizel ve dizel yakıtları
nı ıı elektrik lokomotifleri ikame etmek suretiyle 
tatbikatına geçti ve modern elektrikli bir banliyö 
hattı inşası suretiyle ana elektrifikasyona yol açtı. 
İdare; atelyelerinde, lokomotiflerde ve yol bakı
mından aldığı teknik tedbirlerle rasyonel bir ba
kım ve kullanma sistemi kurdu. 

İşletme emniyetini ve kapasitesini artırmak 
için sinyalizasyon ve telekominikasyon tatbikatına 
girişti. 

İşletme emniyeti, rantabilite ve kapasitesini 
artırmak için bir kısmını arz ettiğim tedbirler için 
idare kendi kaynaklarından yarım milyar liranın 
üstünde bir yatırım yaptı. 

Sabık iktidarın yabancı şirketlerden satmai-
dığı hatların taksitleri için devrimizde 100 mil
yon lira ödendi, geri kalan 150 milyon lira da her 
yıl ödenecektir. 

Demiryol İdaresi, 9 yıl içinde tahakkuk ettir
diği bu tekâmülât sayesinde nakliyatının % 80 
artırmış bu muazzam nakliyatı ancak % 30 bir 
personel artışiyle sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Demiryol İdaresi, âcil yenilemeleri normal ge

lir kaynaklariyle karşılamaya çalışırken maziden 
müdevver yenilemelere Devletin el atması lüzu
muna biz de işaret etmek isteriz. On yıllık bir pro
gramla senelik yatırım portesi 500 milyon liranın 
üstünde bulunan maziden müdevver yenilemele
rin demiryol işletme bütçesine tahmili Jıalinde, 
Demiryol İdaresinin net gelir miktarının bu nis
pette yükseltmesi icabedecektir. Bu takdirde ise 
bugünkü demiryol nakliyat tarifelerine % 75 in 
üstünde yeni bir zam yapması gerekecektir. Böyle 
bir tarife zammının iktasidi bünyemize olduğu 
kadar bizzat demiryol gelir tekniğine de uygun 
bulunmadığı aşikârdır. Demiryol kalkınma pro
gramının otofinansman yolu ile tam ve mutlak 
olarak tahakkukuna imkân bulunmadığına göre 
buna, Devletin el koymasını biz de zaruri görmek
teyiz. 
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Muttali bulunduğumuz Hükümetin bu yoldaki 

çalışmalarının bir an önce tatbik sahasına, kon
masını temenni ©diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Münakalâtın diğer işletmelerinde de mesut ge

lişmelere şahidoluyoruz. PTT : 200 000 000 lirayı 
aşan bir yatırımla muhtelif hizmet kollarında % 
50 : % 700 bir artış tahakkuk ettirilmiştir. 

İdarenin, çığ gibi artan telefon isteklerini kar
şılamak işine gittiği gibi telefon santral, makina 
ve teçhizatının memlekette imâlini sağlıyacak bir 
fabrika kurulması teşebbüsü de tahakkuk safha
sına girmiş .bulunmaktadır. 

Denizcilik Bankası : 300 milyon liralık bir ya
tırımla Deniz Ticaret filomuzu yenilemiş ve tak
viye etmiş, biı sayede nakliyat kapasitesini % 100 
artırmıştır. 

Türk Havayolları : Temin ettiği modern uçak
larla iç hatları artırmış, dış hatlar ihdas etmiş, 
nakliyat kapasitesini % 300 artırmıştır. Ve Ye
şilköy'deki bakım atelyelerini Yakm - Şarkın en 
büyük bir balkım üssü haline getirmeye karar ver
miştir. 

Hava Meydanları Umum Müdürlüğü : Üç yıl 
içinde, mevcut 23 hava meydanını 31 e çıkarmış, 
meydanlarda vücuda getirdiği modern tesis ve 
cihazlarla havalarımızda seyreden yerli ve ya
bancı uçakların uçuş ve iniş emniyetlerini artır
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Zamanın müsadesi nispetinden izahata çalış

tığım münakalât hizmetlerinin son on yıllık bir 
devredeki inkişafı, yurdun her safhadaki kalkın
masının tabiî tür neticesi olarak mütemadiyen ar
tan münakalât isteklerini karşılamak için Demok
rat Parti iktidarının münakalât sahasındaki başa
rılarını açıkça meydana koymaktadır. 

Ekonomik ve sosyal bünyelerimizin süratle in
kişafı, münakalât sahasındaki faliyetlerimizin ar
tırılmasını âmirdir. 

Şimdiye kadar tahakkuk ettirilen işler bundan 
sonrakilerinin de bir teminatıdır. 

Günün 24 saatinde durmadan dönen münaka
lât çarklarını kalkınma hamlelerimize uydurma
ya derin bir feragat ve gayretle çalışan fedakâr 
münakalât camiasına Demokrat Parti Grupıı adı
na şükranlarımı sunar, bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Yüksek Heye
tinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 
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I REİS — Hasan Tez. 

HASAN TEZ (Ankara) — Sözlerime başla
madan evvel D. P. Grupu sözcüsünün bâzı sözle
rine cevap vermek isterim. 

[ Sözcü eski iktidar, yeni iktidar, D. P. devri 
Halk Partisi devri gibi bâzı şeyler söyledi durdu. 
Kendisi deniz doldurmuş, üzerine ev yaptırmış 
ve mahkemeye verilmişti. Bundan bahsetmedi. 
(Soldan «sana ne» sesleri) Ben deniz doldurup 
apartman yaptırmadım. 

Arkadaşlarım; Münakalât bütçesi görüşülür
ken bâzı temennilerde bulunacağım : 

PTT İdaresi tarafından muhtelif vilâyetler
de muhtelif şekillerde 12, 15, ve > altı lira 
olarak telefon bakım ücreti diye ayda bir 
bucuk milyon lira tutarında haksız bir ver
gi tahsil edilmektedir. Gerçi bu alıııaı^ pa
ranın ismi vergi de değil; bakım ücreti diyor
lar. Bu para gayrihukuki bir şekilde vatandaş
lardan alınmaktadır. İstanbul'da bir vatandaş 
idareyi mahkemeye vermiş ve dâvayı kazanmış
tır. Paralarını geri alıp almadığını bilmiyorum. 
Ben hukukçu, değilim, fakat hâkimlerimizin çok 
mahmul olduğunu da biliyorum. Her vatandaş 
ayrı ayrı mahkemeye gidip hakkını aramaya kal
karsa mahkemelerde binlerce dosya açılır. Onun 
için sayın Vekilden rica ediyorum, haksız alman 
bu paraların hak sahiplerine iadesi için bir ka
rar alsınlar. 

Muhterem arkadaşlar; ben bir taraftan da 
Karadeniz'liyim. Karadeniz'de vapur navlunla
rı çok pahalıdır. Karadeniz halkı fakirdir, seya
hat imkânlarından mahrumdur. Demokrat Par
ti iktidarı vapur navlunlarına % 165 zam yap
mıştır. Vatandaş 20 saatlik köyünden iniyor, 
yağını peynirini satıyor ve acentaların önünde 
3 - 5 gün beklij'or, şikâyetlerini dinletememek-
tedirler, bilet de alamadığı için seyahattan vaz
geçip harçlığını da yedikten sonra, çoruğnmm 
çocuğunun yanına, köyüne beş parasız dönüyor. 

Ben sayın Vekilden şimdi şunu öğrenmek is
tiyorum : Karadeniz sahillerindeki bütün acen-
talar hangi partiye mensupturlar? Aziz arka
daşlar, Devlet hizmetlerini, İktisadi Devlet Te
şekkül lerinin hizmetlerini babasının cebinden 
kullanır gibi kullanmaya hakkınız yoktur. Va
zifeleri D. P. ye mensubolanlara değil ehline ve
receksiniz. Halk Partisine millet reyini toptan 
verecek. Siz beceremediniz. 
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Arkadaşlar, geçen yaz 30 C. H. P. Mebus ar

kadaşlarımızla sayın eski Genel Sekreterimiz Ka
sım Gülek ile beraber bir Karadeniz vazife seya
hatine çıkıyorduk. (Soldan, «maşallah» sesleri) 
Ne sandınız ya. Kasım Gülek bizim her zaman 
liderimiz. («Allah bağışlasın» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; bu seyahate çıkacağımız 
vapur saat 10 da İstanbul'dan hareket edecekti, 
14 de hareket etti. Sebep, Karadeniz sahillerinde 
bizi karşılıyacak ve sizden şikâyet edecek vatan
daşlarla bizi görüştürmemekti, ama benim Ka
radenizli mert hemşehrilerim, 50 000 vatandaş 
ellerinde bayraklar gece yarısı Sinob'da bizleri 
sevgi ile karşıladılar ve sizi şikâyet ettiler. (Sol
dan, gülüşmeler) 

Arkadaşlar; „tenkid yapıyorum, politika yap
mıyorum. Gayet samimî söylüyorum. Ve bun
lar Münakalât Vekâletinin son iki aylık devresi
ne ait değildir. Ondan evvelki devreye aittir. 
Şimdiki Vekil Beyin bunları tashih edeceğine 
eminim. Kendisine hürmetim vardır. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Yaşar Gümüşel. 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Münakalât Vekâletinin fa
aliyet sahalarını teşkil eden Türk Havayolları, 
Denizcilik Bankası, Demiryolları, PTT ve Dev
let Hava Meydanları mevzularında bu vekâle
tin hakikaten muvaffak olup olmadığını anla
mak için bu işlerin nereden başladığını, bugün 
ne safhada olduğunu bilmek lâzımdır ki, müs
pet bir kanaat sahibi olalım. 

Eğer mevzuu bilmeden konuşur veyahut da 
bu işlerin nereden teslim alındığı yolunda bir 
malûmata sahibolmadan buraya çıkılırsa muh
terem hemşehrim Hasan Tez gibi yanlış malû
mat vermek zoru karşısında kalınır. 

Şimdi evvelâ şurasını tesibit edeyim ki, bun
dan bir müddet evvel Vekil Halûk Şaman Bey 
de seyahate çıkacağı esnada saat 10 da kalka
cak vapur 3 te kalkmıştır. Demek; ki, bu mu
amele yalnız Kasım Gülefc'e müteveccih bir mu
amele değildir, mücbir sebeplerden gelen bir 
vakıadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını; vaktim çok 
az olduğu için mukayeseler yapmak suretiyle 
mâruzâtta bulunacağım, önce PTT den başlı
yorum: 

PTT merkezi 1950 de 863 iken bugün 1 376 
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dır. Demek ki, bu sahada bir çalışma kaydedil
miştir. Telgraf muhaberesi yapan merkez 1950 
de 850 iken bugün telgraf açık merkezi 1 124 
tür. Şehirlerarası mükalemeye açık merkez 
1950 de 621 iken bugün 1 066 dır. Telgraf hattı 
1950 de 57 bin km. bugün 171 bin km. Şehir
lerarası telefon şebekesi 1950 de 59 bin km. 
iken bugün 183 bin kilometre olmuştur. Abo
ne adedi 1950 de 58 bin iken bugün 1 milyon 
172 bin olmuştur. 

Telefon mevzuuna gelince; 1950 senesinde 
şehir dâhili mükâleme 75 milyon iken 1959 se
nesinde 285 milyona yükselmiştir. Şehirlerara
sı telefon mükâlemesi 1950 de 2 milyon 406 bin 
iken 1959 yılında 13 milyona çıkmıştır. Bu ra
kamlar gösteriyor ki, müspet bir gelişme var
dır. 

Denizcilik Bankası mevzuuna geliyorum, 
1950 de 56 bin tonilâto iken ticari gemiler de 
dâhil olmak üzere 1959 yılında 456 bin tonilâ
toya yükselmiştir. 

Yolcu gemisi adedi 1950 de 32 iken bugün 
28 e düşmüştür. Fakat buna mukabil tonajı 112 
binden 120 bine yükselmiştir. Vasati sürat ba
kımından yolcu gemileri 23 milden 40 mile ve 
diğerleri 10 milden 14,5 mile çıkmış bulunmak
tadır. 

Havayollarında da 1950 yılında 20 meydan 
çalışırken bugün 30 meydan çalışmaktadır. 1950 
yılında 86 bin yolcu taşınırken bugün 390 bin 
yolcu taşınmaktadır. Sefer kilometresi 1950 de 
iki milyon küsur iken bugün dokuz milyon kü
sur kilometreyi bulmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu rakam
lar gösterir ki, Münakalât Vekâletinin faali
yet sahaları 1950 den buyana mühim bir in
kişaf kaydetmiştir. Ancak günden güne artan 
ihtiyaçlar karşısında bu müesseselerin ihtiyaç
larının yüzde yüz karşıladığı söylenemez. Elbet
te ki, bu artan ihtiyaçları hemen karşılamak 
mümkün değildir. Bu itibarla, Hükümetin bil
hassa demiryolları ve denizyolları mevzuların
da daha fazla alâka göstermesi ve bu müessese
lerin daha fazla inkişaf etmesini zaruri gör
mekteyim. Hürmetlerimle. (Soldan; alkışlar) 

REİS — Rıza Tekeli. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, Demokrat Parti Grupu adına ko
nuşan Zihni Beyefendi dediler ki; Halk Par-
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tisi her yıl gelir, söylediğini tekrarlar. İşlerde 
bir değişme olmasa aynı şeyleri tekrarlamayı 
tabiî bulmanız icabeder. 

Demiryollarından niçin müştekiyiz? Diyoruz 
ki; vatandaşlar izdiham içinde seyahat ediyor. 
Bu neden oluyor? Çünkü yolcu vagonlarının 
sayısı 1950 den beri artmıyor. Nüfus 5 - 7 misli 
arttığı halde vagon sayısı artmazsa elbette izdi
ham çoğalacaktır. Bu itibarla tekerrür edecek 
olan bu husustaki şikâyetlerimizi de tabiî gör
mek lâzımdır. Yük vagonlarının sayısında bir 
artış yok. Münakaleyi kim yapacak? Muharrik 
ve müteharrik kuvvetlerin sayılarında bir artış 
olmazsa, elbette az sayı ile görülen hizmetlerden 
vatandaş memnun olmıyacaktır. 

Demiryolları için söyliyeceğimiz bundan iba
rettir, çünkü vakit dar, bu kısa müddet içinde 
bundan fazla bir şey söylemeye imkân yok. 

Deniz yolları : Muhterem arkadaşlar, dün 
gece Nafıa Vekili İstanbul köprüsünün yapıl
masının zarureti ve sebepleri hakkında izahat 
verirlerken dediler ki : «Muhalefet mebusları İs
tanbul'da Sirkeci önünde karşı tarafa geçmek 
için kamyonların 36 saat beklediklerini görmü
yorlar mı?» Nafıa Vekilinin bu sözü bize değil 
Münakalât Vekiline tevcih etmesi lâzımdır. Se
kiz on araba vapuru temin ederek bu 36 saat
lik beklemeleri önlemek mümkün iken, bu bek-
liyenleri göstererek, «Bizim İstanbul'da yaptıra
cağımız köprüye itiraz edebilir misiniz?» diyor. 
Devlet içinde birbirinden ayrı iki vekâlette, İc
ra Vekillerinde vazife almış iki arkadaş burada 
ayrı konuşur ve bize bunu sorar. Bunu bize 
değil, Denizyollarına söylemek lâzımdır. Bunun 
için de, denizyolları programını ihtiyaca göre 
hazırlar ve karşıya geçmek için kamyonlar 36 
saat bekliyor, ihtiyaç varsa gerekli alâkayı gös
terir ve lüzumlu motorlu taşıtları alır. Bunu 
yapmamış olmanın kabahati, ihtiyaçları karşı-
lıyacak tedbiri almadığı için, Denizyollarmın-
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Havayolları
na geçiyorum : 

Bilirsiniz, her yıl Anonim Şirket Kanunu 
gereğince bu idare zararları buradan kapanır. 
Gariptir, her sene «Anonim Şirket haline inti
kal edince bu işletmenin düzeleceği, daha ve
rimli olacağı, verimli çalışacağı» mucip sebeb-
olarak gösterilir. Havayollarının her yıl zarar-
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l an artmaktadır. Ne gariptir ki bu .şartlar altın
da dahi kendisince mümkün olmıyan işleri plan
lamaktan geri kalmaz, Avrupa seferleri için 
uçaklar almaya kalkar. Biz kendi içişlerimizi 
yapalım, dış hatlarda uçak işletmeyi gelecek ne
sillere bırakalım. Bugünkü büyük havayolları 
şirketleri tek başına ayakta duramayıp üçü, beşi 
bir araya gelerek işlerini devam ettirmeye uğ
raşıyor. Maksat, bu dev uçaklar arasında üç, 
dört uçakla uçmak ve benim de uçağım uçuyor 
diyebilmek midirl Temenni edelim ki; bunlar 
daha evvel de söylendiği gibi iki yıl sonra de
ğiştirilsinler. Uçuş emniyeti bakımından bu
nun ehemmiyeti aşikârdır. 

Hava meydanları için de bu vesileyle temen
nilerimizi izhar etmiştik. Yine emniyeti temin 
için gereken âletlerin bir an evvel noksanları
nın tamamlanmasını temenni ederim. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ SEMİ ERGİN 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; Halk Par
tisi sözcülerine Demokrat Parti adına konuşan 
muhterem arkadaşım geniş ve etraflı olarak ki
fayetli cevap vermiş bulunmaktadır. Bendeniz 
Münakalât Vekili olarak Vekâlet camiası içeri
sinde bulunan ulaştırma ve haberleşme müesse
selerimiz hakkında Yüksek Heyetinize, sön sene
lerde yapılmakta olan işlerimiz ve yapılması mu
tasavver mevzularımız hakkında kısaca izahatla 
vazifemi yapmış olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuşmalarda 
Devlet Demiryollarının şimdiye kadar elektrifi
kasyona gitme mevzuunda Sirkeci - Halkalı hattı 
üzerinde kısa bir mesafede elektrikli tren ya
pıldı; ama bunun diğer hatlara teşmil edilmedi
ğini ifade ettiler. Takdir edersiniz ki, bilhassa 
ön plânda ele alınması icabeden Haydarpaşa -
Ankara ve Zonguldak arasıdır. Bunun büyük ( 

külfetini bir anda karşılıyabilmek hakikaten çok 
ağır bir mevzudur. Birçok yerlerde olduğu gibi 
demiryollarında elektrifikasyona gitmeden ev
vel iktisadi bir işletmeyi sağlıyabilme bakımın
dan dizelizasyona gitmek hususu Devlet Demir
yolları İdaremizce ele alınmış ve intikal devresi 
olarak dizel lokomotiflerinin mubayaası ile çok^ 
tasarruflu bir usul teminine çalışmaya gayret 
edilmiş bulunmaktadır. Bu arada bir miktar 
manevra lokomotifi alınmış olmakla beraber 10 
aded lokomotif MAX Şirketinden mubayaa edil-
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miş ve 13 aded de manevra lokomotifi mubayaası 
derpiş edilmiştir. Bu sene içerisinde bunlar 
memlekete gelerek hizmete girmiş olacaklardır. 

Bunun yanında 62 aded, büyük hatlarda kul
lanılmak üzere, dizel teklifi Devlet Demiryolları 
tarafından incelenmiş ve bir neticei karara bağ
lanmak üzere bundan bir kaç gün evvel Koordi
nasyon Heyetinin kararma arz edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde de arz ettiğim gibi, ilk 
plânda dizelizasyona gitmek suretiyle hem sürat 
elde edilecek hem de kömürden, diğer sanayide 
kullanılmak veya ihracolunmak üzere yılda 300 
bin ton kömür tasarrufu temin edilecektir. 

Sirkeci elektrikli trenlerinin kifayetsizliği 
göz önüne alarak 12 elektrikli trenin mubayaası 
teşebbüsleri yapıldığı gibi, seyir halinde olanla
rın eski ve kifayetsizliği nazarı itibara alınarak, 
İtalya'ya, italyan kredisinden 15 motorlu tre
nin mubayaası kararlaşmış ve teşebbüse geçilmiş 
olup, 10 ay sonra, bu 15 motorlu trenden 10 ta
nesi yurdumuza gelmiş ve hizmete girmiş ola
caktır. Bunlar bugün hatlarımızda kesafet faz
lalığı olan mmtakalarda bize büyük ferahlık te
min etmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, vagon sıkıntımız hakikaten mev
cut bulunmaktadır. Vagonlarımız, uzun seneler
den beri kullanılmaktadır. Bunları hemen bir 
anda değiştirmek mümkün olamıyacağmdan 
hizmet süresi devam ettiği müddetçe de elbette ki, 
tahribata mâruz kalmıştır, ihtiyaç dolayısiyle 
yine italyan kredisinden faydalanarak R - 4 ti
pinde yüz tane vagon siparişe bağlanmıştır. Ay
rıca yük vagonu olarak Sivas Cer Atelyesinde 
1950 yılında bâzı kritik parçaları dışardan alı
narak bin aded yük vagonu imal edilmiş olacak
tır. Bununla az olan yük vagonları böyle bir plân
lama ile ikmal edilecektir. 

Banliyolardaki izdihamı önlemek için 50 ban
liyö vagonu, Batı - Almanya'da bir firmaya sipa
rişe bağlanmıştır. Bunların da memleketimize gel
mesiyle banliyö hatlarımızdaki izdihamın da ön
lenmesi mümkün olacaktır. 

Mevcut vagon kifayetsizliği ve eskimiş durum
ları da nazarı itibara alınarak yolcu vagonu sipa
rişi ve Türkiye'de yolcu vagonu imali üzerinde 
durulmuştur. 

Bütçe Encümeninde de arz ettiğim gibi, isviç
re firmasiyle temas bugünlerde daha ileri safha
ya intikal etmiştir. Birkaç günden beri Türkiye'
de bulunan isviçre firması mümessilleriyle bir 
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yolcu vagon fabrikası kurulması hususunda ilk 
görüşmeler Devlet Demiryollariyle başlamış bu
lunmaktadır. ilk önce karşılıklı iyi niyet mektup
ları teati edilmiş, anlaşmanın bir an evvel intacı 
kabul edilmiştir. Travers fabrikası ile orman ma
mullerinden tasarruf etmek üzere dünya demir
yolculuğunun gitmekte olduğu beton travers mev
zuu ele alınmıştır. Birisi Eskişehir'de, diğeri de 
Afyon'da 2 betan travers fabrikası kurulmasına 
başlanmıştır. Afyon'daki travers fabrikası önü
müzdeki yaz aylarında Eskişehir'deki de 1960 yılı 
sonuna kadar ikmal edilmiş olacaktır. Yine 1960 
yılında peyderpey takviyeye çalışılan demiryolu 
hatları üzerinde durulmakta, 1960 yılı plânına 
257 kilometrelik demiryolu şebekesinin yenileşti
rilmesi, 20 kilometrelik Pendik - Gebze çift hat
tının tamamlanması, 21 kilometrelik Gazi - Sin-
canköy çift hattının programa alınması kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. Bu arada Devlet Demir
yollarının ana mevzuu olan sinyalizasyon ve tele
komünikasyon mevzuu üzerinde durulmaktadır. 
Bunlar da halledildiği takdirde, Devlet Demiryol
ları işletmesi daha seri, emniyetli ve daha ileri bir 
duruma girecektir. 

Denizcilik Bankası mevzuunda da hem sual so
ran arkadaşlarımın sorularına cevap vermek ve 
hem de Yüksek Heyetinize Denizcilik Bankası 
hakkında kısaca malûmat arz etmek isterim : 

Denizcilik Bankasınca kuruluş tarihinden son
ra 10 500 yolcu taşıyacak 61 aded gemi satınalm-
mış, bunların ticari filoya iltihakı ile iç ve dış se
ferlerde daha geniş bir ferahlık hissedilmiş bulun
maktadır. Yeni gemilerin filoya iltihaklariyle, fi
loya dâhil gemilerin yaş hadlerinde bir düşme ve 
süratlerinde de bir artma müşahede edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımın üzerinde durduk
ları mevzulardan bir tanesi de şehir hattı vapur
larının kifayetsizliği mevzuudur. Denizcilik Ban
kasında bulduğumuz 5004 ton 10 araba vapuru, 
20 917 tonluk 56 şehir hattı gemisinin mevcudi
yetine mukabil, bunlardan yaş haddini dolduran
lar hizmetten çıkarılarak yerlerine 7 119 tonluk 
14 yolcu ve 6 286 tonluk 7 tane araba vapuru ika
me edilmiş bulunmaktadır. 

istanbul'da artan şehir hatlarındaki izdiham 
ve trafik kesafetini önlemek bakımından 2 100 ki
şilik 9 şehir hattı gemisi 81 milyon liraya muka
bil ingiliz tersanelerinden sipariş edilmiş bulunul-
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maktadır. Bunlar bu yıl zarfında hizmete girmiş 
olacaklardır. Ayrıca kendi tersanelerimizden, îs-
tinye tersanemizde beheri iki bin kişilik iki şehir 
hattı gemisiyle Hasköy tersanesinde 750 kişilik 
bir şehir hattı gemisinin inşasına başlanmıştır. 
Bunların yanında yine kendi tezgâhlarımızda 
ufak gemilerin inşası derpiş edilmiştir. Mevcut 
araba vapurlarının bugünkü trafik kesafetini ön-
liyememiş olması karşısında Millî-Müdafaa Vekâ
leti ile yaptığımız bir anlaşma ve gösterdikleri iyi 
anlayış neticesinde, dışardan sipariş ettiğimiz ara
ba vapurlarımız gelinceye kadar, bize iki araba 
vapuru vermeyi kabul etmişlerdir. Bunların çıkış 
kapılarında yapılacak ufak değişikliklerden son
ra bu yaz ayları başlarında hizmete konulacaklar
dır. 

Bunun yanında gerek şehir hattı vapurlarının 
ve gerek araba vapurlarının tamiri ve bakımı işi 
vardır. Deniz Kuvvetlerinin Gölcük ve Taşkızak 
tersanelerinin, hizmetlerini bir anlaşma ile bize 
açmış olmaları karşısında tersane ve tamir mev
zuundaki sıkıntılarımızın bir kısmı da bu şekilde 
önlenmiş olacaktır. Böylece kenara çekilmiş bu
lunan gemilerimizi bir an evvel hizmete almak 
imkânını temin etmiş bulunacağız. Bu meyanda 
şilepçilik mevzuunda da geniş bir ilerleme kay
detmiş bulunmaktayız. Bankanın kurulduğu ta
rihte 67 254 tonluk 11 aded gemi mevcuduna mu
kabil bugün 42 181 tonluk 4 tankerle 111 133 
tonluk 26 şilebimiz hizmette bulunmaktadır. Bun
lara, imza safhasına gelmiş ve formalitesini Ame-. 
rika'ya giden bir heyetimizin imzalıyacağı Japon 
tezgâhlarına sipariş edilecek 6 şilep ve 1 tanker 
ile, hazır olarak mubayaası derpiş edilen ve bu 
mukavelenin içine dâhil bulunan 4 şileple 1 tan
kerin tonaj miktarını da ilâve edersek, gemile-
mizin tonajı 303 314 e baliğ olacaktır. Ticaret 
Filosunu hususi sektöre ait gemilerle birlikte mü
talâa ettiğimiz takdirde tonaj miktarının 1 mil
yonun üzerinde olduğunu görürüz. Gerek husu
si sektöre verilen imkânlar* ve gerek Denizcilik 
Bankasiyle Deniz Nakliyat Şirketinin ilk gayesi, 
üzerinde durduğu mevzu, Deniz Ticaret Filomu
zun ilk merhalede bir buçuk milyona tonaja ib
lâğ edilmesidir. Deniz Ticaret Filosunun bu bü
yük inkişafı karşısında bizi, tersane mevzuu sık
maktadır. Bugün mevcut tersanelerimiz gayri-
kâfi olduğu gibi istanbul imar sahaları dâhilin
de bulunan bu tersanelerimizin şehir dışına ta-
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sımak mecburiyeti karşısında, Türkiye'de büyük 
tamir yapacak ve aynı zamanda yeni gemi inşa 
edebilecek, Akdeniz havzası içindeki tersanelerle 
boy ölçüşebilecek büyük bir tersanenin tesisi mev
zuu üzerinde durulmuş, bugünlerde ilk olarak 
memleketimize bu mevzu için gelecek Japon he
yetiyle Denizcilik Bankası tersanenin inşası ve 
yeri mevzuu üzeninde ilk resmî temaslara girişil
miş olacaktır. Bütün bu çalışmalar sonunda böy
le bir tersane memleketimize kısa bir zamanda 
kazandırılmış olacaktır. 

Hasan Tez arkadaşımız Kasım Gülek'in Kara-
denize mebuslarla çıkarken bindikleri vapurun 
muayyen saatinden geç kalktığını ifade ettiler. 
Bunlar birçok zamanlarda, yalnız Kasım Gülek'
in bindiği vapur için değil, hepimizin seyahatle
rinde vukua gelen hâdiselerdir. Nitekim o gün bu 
vapurla beraber, rıhtımdaki izdihamın mevcudi
yeti dolayısiyle birçok hatlara gidecek vapurlar 
da geç kalmış bulunmaktadır. Elde edilen malû
mata göre, geç kalkan vapurlar sürat bakımından 
bunu yolda telâfi de edememişlerdir. Vapurların 
geceleyin beş limana uğraması mutasavver iken, 
geceleyin uğradığı limanlarda teehhürden dolayı 
adedleri azalmış bulunarak bu da ayrıca gecik
meyi, geç kalmayı tevlidetmiştir. 

Türk Havayolları : 
D.S. 3 tip 19 uçak, 7 Heron tip uçak ve Vis-

cont tipi uçaklar dâhil olmak üzere memleketi
miz dâhilinde hava seferlerine geçen uçaklar sa
yesinde harici seferler açılmış bulunmaktadır. 

Heron 2 tipi uçakların bir seneden beri hiz
metten geri kalmış olması doğrudur. Bu sene el
de edilen yedek malzeme ile revizyonu yapılarak 
Heron tipi uçaklar kısa seferler için şehir içi 
hatlarımızda çalışacaktır". 

Filomuza bütün anlaşmaları yapılmış, hattâ 
ilk taksitleri verilmiş, F . 27 tipinde 10 aded 
uçak iltihak edecektir. Bunlar, kırk kişilik, 
kabin tazyikli ve âzami 9 500 metre irtifaa çı
kabilecek tayyerelerdir. Bunlar da Türk Hava 
Yolları filomuza iltihak edince memleket da
hilindeki seferlerde bir rahatlık doğacak ve 
dış hatları biraz daha genişletmek imkânı hâ
sıl olmuş olacaktır. 

Hava Yollarının zararı üzerinde durdular. 
Bugün dünya uçak şirketlerinden kâr eden, bü
yük şirketlerdir. Her an inkişaf eden bu vası
talar karşısında bilhassa bizim, elimizde bu-
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bir pist ve modern bir terminal binasının in^ 
şasi üzerinde ayrıca durmaktayız. 

t : 49 27. 
lundurduğumuz şirketi her sene malzeme ve 
vasıta bakımından takviyo etmemiz zaruridir. 
Daha uzun yıllar Hava Yollarımızın zararı el
bette ki, Hükümet tarafından kapatılma yoluna 
gidilecekti!-. 

Dış hatlardaki uçak seferlerinin bir göste
ril olmadığını kabul etmek lâzımdır. Dev uçak
ların yanında Türk Hava Yollarının ecnebi 
memleketlere sefer yapmış olması belki bir 
mân?, ifade etmiyebilir, ama açtığımız Roma se
ferini yapan tayyarelerimizin bugüne kadar ki, 
uçuşlarından memnunuz. Bu bir. 

İkincisi; dış seferlerde kendi uçaklarımızla 
gitmiş olmamızın Türkiye'nin propagandasını 
her vesileyle yapma bakımından memnuniyeti
mizi celbetttiğini de ifade etmek isterim. Yeni 
aldığımız uçaklarla bu seferi, Frankfurt, Paris 
vo Londra'ya kadar teşmil etmek kararında
yız 

Hava filosunun bu yoldaki takviyesine pa
ralel olarak Türk Hava Yollarının atelyelerinin 
de takviyesi nazarı dikkata alınarak 5 537 700 
dolara mal olacak Yeşilköy'de bir büyük tay
yare tamir atelyesinin anlaşması yapılmış bu
lunmaktadır. Bu atelye ikmal edildiği takdir
de:, Wiscont tayyareleri de dâhil olmak üzere, 
bütün tayyarelerimizin küçük ve büyük tami
ratının burada yapılması mümkün olacaktır. 
Bugün dışarda yapılmakta olan Millî Müdafaa 
Vekâletimizin jet tayyarelerinin tamirleri de 
burada yapılabilecek ve aynı zamanda NATO 
ve CENTO caimalarına dâhil memleketlerin 
tayyarelerinin de Türkiye'de gereken tamir ve 
onarımları yapılmak suretiyle ayrıca döviz te
min etmek de mümkün olacaktır. 

Hava meydanlarımızın durumu bugün için 
en modern uçakların, inmesine - gerek pist, ge
rek yer hizmetleri ve gerekse emniyet bakı
mından - müsait bulunmkatadır. 

Hava meydanlarının modern cihazlarla pey
derpey ve imkânlarımız dâhilinde teçhiz ve ik
mal edilmesine çalışılmaktadır. Ankara ve Ye-
şilköv hava meydanlarımız jet, uçaklarının da
hi inmesine müsait iseler de, Esenboğa Meyda
nının bir kilometre daha uzatılması ameliyesi
ne başlanmış olup, her türlü jet uçakları ve 
hava vasıtalarının tekâmülü de nazara alına- I 
rak, istanbul'da jet ucaklarmn inmesine müsait | 

Arkadaşlarımız PTT hizmetleri üzerinde dur
dular. PTT hizmetleri üzerinde duran arkadaş
larıma Bütçe Encümeninde gereken cevapları 
vermiş buulnuyorum. Hemen şunu arz edeyim 
ki, bir iki gün zarfında imza edilecek duru
ma gelecek olan Erikson mukavelesinin imza 
tarihinden itibaren firma memleketimize sev
kıyata başlıyabilecek durumdadır. Bu anlaşma 
ile, 133 bin yeni telefon hattı temin edilmiş ola
caktır. Bütçe Komisyonunda da arkadaşlarımıza 
arz etmiştim) bunların 52 bini istanbul için, 
27 500 ü Ankara için, 15 500 ü izmir için ve 
mütebaki 38 bini Türkiye'nin muhtelif vilâyet
leri ve kasabaları için temin edilmiş olacaktır. 
Bunların yarısı tam mamul ve yarısı da yine bir 
anlaşma ile derpiş edilmiş olarak ve istanbul'da 
Ericson Firması ile PTT Umum Müdürlüğü 
arasında, müştereken kurulacak bir fabrikada 
imal edilmiş olacaktır. Ve bu fabrika ile memle
ketimizde, günden güne fazlasiyle ihtiyaç hisse
dilen telefon ve santral malzemesi memleketi
mizde imal edilmiş ve bir an evvel telefon ve 
santral ihtiyacını temin etmek imkân dâhiline 
girmiş olacaktır. Bu arada CENTO ve NATO 
şebekelerinin ikmaliyle de büyük bir ferahlık 
doğacaktır. Elbette ki, bugünkü trafik kesafeti 
karşısında arkadaşlarımızın haklı olarak üzerin
de durdukları telefon arızaları bu tevsiatm ne
ticesi, giderilmiş ve bu tesisler yerleştirilince te
lefon arızaları azalmış olacaktır, ilk olarak önü
müzdeki aylarda Ankara'ya 2 000 abonelik hat 

i ilâve edilmiş olacaktır. Sonra izmir ve muhtelif 
vilâyetlerimizde yeni 2 binlik, binlik, 500 lük 
hatlar açılacağını memnuniyetle ifade etmek is
terim. 

Telefon bakım ücretleri üzerinde durdular, 
kısaca temas edeyim : Bizi tazyik eden henüz bir 
neticeye varılmış ve hukuki bir karar da mevcud-
olmamakla beraber medeni memleketlerdeki pos
ta ve telefon hizmetlerini devamlı ve arızasız hiz
mette bulundurmak için bu bakım masraflarının 
oralarda da alındığını ifade etmek isterim. 

Kastamonu mebusu arkadaşlarımın ısrarla 
üzerinde durdukları ekspres beyaz vapurların 
inebolu'ya da uğraması üzerinde Denizcilik Ban
kası etüdünü tamamlamış bulunmaktadır. Kısa 

I zamanda Karadeniz ekspres beyaz vapurlarının 
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İnebolu'ya uğramak suretiyle hizmetlerini biraz I 
daha genişletmeleri sağlanacaktır. 

Arkadaşların üzerinde durdukları mevzular
dan yine yapılması icabeden hizmetlerin tahak
kuk ettirilmesi için Vekâlet olarak çalışılacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, Bütçe Encümeninde ifa
de ettiğim gibi, haberleşme ve ulaştırma işleri 
personel ve hizmetlilerimizin büyük feragat ve 
büyük bilgi ile bu mevzuları halka intikal ettir
meye çalışmaları karşısında, Vekil olarak huzu- t 
runuzda kendilerine minnet ve şükranlarımı ifa
de etmeyi zevkli bir vazife telâkki ederim. 

Bütçe Encümeninde de arz etmiştim. Bu fe-
ragatkâr insanların sosyal hizmetleriyle alâka
dar olmak bizim en tabiî bir vazifemizdir. Bun
ların bir posta müvezziinin, bir gece muhabere 
nöbetçisinin, bir hat bakıcısı, bir kaptanın ve bir 
gemi adamının, nihayet bir pilotun ve tayyare- I 
lerin her türlü emniyet içinde meydanlara inip I 
kalkmalarını temin eden meydan personelinin ve 
Devlet Demiryolları makinist, gardıfren, ma
kasçı, ateşçi ve memleketin hücra köşelerinde kü- I 
çük istasyonlarımızda hizmet gören arkadaşları- I 
mızırt çocuklarının okutulması, hastalarının te- I 
davi edilmesi, ilâçlarının temini hususunda ve I 
nihayet teşkilâtımızda uzun seneler kaldıktan I 
sonra ayrıldıkları anda kendilerine vereceğimiz 
ikramiyelerden gayrı teşkilâttaki sosyal hizmet- I 
ler teşkilâtı vasıtasiyle birer ev veya bir sermaye 
elde etmeleri yolundaki hazırlıklarımız başla
mıştır. Bütçe Encümenindeki çalışmalardan son- I 
ra, umum müdürlüklere vâki ricalarım üzerine 
her umum müdürlük sosyal hizmetler mevzuun
da komisyonlarını kurmuş ve çalışmaya başla- I 
mıştır. Mart ayı sonuna kadar bu hususta, tat- I 
bik kabiliyetini haiz olan plânları Vekâlete gel
miş olacaktır. Tahmin ederim ki, bu fedakâr I 
zümrenin sosyal hizmetleri mevzuunda Yüksek I 
Heyetiniz de memnun ve mesrur olacaktır. Hür- I 
metlerimle. (Soldan, şiddetli alkışlar) I 

EEÎS — Rıza Çerçel. 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) -— Muh

terem arkadaşlarım; Muhterem Münakalât Ve- I 
kiline Bütçe Encümeninde ifa etmek istediğim 
vicdani bir vazifeyi yapamadığım için şimdi hu- I 
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Filvaki Bütçe I 
Encümeninde de kendileri karada, denizde ve 
havada çalışan personele sosyal bakımdan yapı- I 
lacak yardımları izah etmişlerdi. Burada da bu- | 

. 1960 C : 3 
nu tekrar etmiş bulunmaktadırlar. Millî Mü
dafaa Vekili olarak sosyal dâvalarda muvaffa
kiyeti hepimizce ve yanında çalışan arkadaşlar-
ca da müsellem olan Vekilin münakalât saha
sında da bunu temin etmesini canı gönülden te
menni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisi Grupu 
adına konuşan arkadaşın münakalât bütçesi 
hakkındaki sözlerini dikkatle dinledik. Bende
niz şu kanaate vardım ki, bu arkadaşın hazır
ladığı bu sözleri muzip bir Demokrat Partili 
hazırlamış ve eline vermiştir. Her halde istemiş
tir ki, bu arkadaş bunları burada okusun, te
zatlara düşsün, tezatlar içinde boğulsun. 

İşletme ile uzaktan yakından alâkası olan 
bir arkadaş bunların içindeki tezatları teker te
ker tesbit etmek imkânına maliktir. 1961 sene
si içinde alınacak uçaklar için kâfi meydan yok
tur demek, bu alınacak uçakların ne olduğunu, 
meydanların ne olduğunu bilmemek veya kâfi 
malûmatı olmamak demektir. 

Gazetelerde okuduğumuza göre 1961 senesin
de alınacak uçaklar için meydanlarımız kâfi ol
duğu gibi, Halk Partisi Grupu Sözcüsünün ifa
de ettiği bugün dahi çok büyük mikyasta alma-
mıyan uçaklara dahi bunların kâfi geldiği gö
rülmektedir. Alınmış olan tedbirlerle bugün bu 
meydanlara inip kalkmaktadır. Binaenaleyh, iş
letmecilik hususunda bir mütalâa beyan eder
ken bunun icaplarını iyi tetkik etmenin lüzum 
ve zaruretine bilhassa işaret etmek isterim. 

Yine C. H. Partisi adına konuşan bir arka
daşımız «Araba vapurlarında nöbet bekleniyor» 
dedi. Vapurların adedleri çoğaltılmcaya kadar 
nöbet beklenecektir. Bir taraftan liman, şu bu 
yapılacak, araba vapuru alınacak, bunlar kül 
halinde bir araya gelecek ve bu mekanizma bu 
şekilde işliyecektir. 

Hasan Tez arkadaşımız C. H. Partisi adına 
bâzı konuşmalar yaptı ve bilhassa bâzı vapurla
rın geç kalktığını ifade ettiler. Bu hususta söy
lenecek şey çok var. Kişiyi nasıl bilirsn, kendim 
gibi demiş. Binaenaleyh Hasan Tez arkadaşımız 
bu nevi hususların bu nevi şeylerin yapılmasını 
tasarlıyan, bilen ve düşünen bir insan gibi her 
tehiri bu istikamette mütalâa etmektedir. Ben
deniz Hasan Tez arkadaşımıza başka söyliyecek 
bir nokta görmüyorum. Hürmetle selâmlarım. 
(Soldan, alkışlar) 
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REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Eiyasete 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
İçel Mebusu 

Hidayet Sinanoğlu 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) 
aleyhinde. 

REÎS — Buyurun. 

Kifayet 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Münakalât Vekâletine bağlı teşek
küller; Demiryolları, PTT, Denizcilik Bankası, 
Türk Havayolları, ve Devlet Hava Meydanları... 
Gerek iktisadi faaliyet bakımından, gerekse ma
lî vaziyetleri itibariyle Türkiye ekonomisinde 
fevkalâde ehemmiyetli bir sektörü teşkil eder. 
Aynı zamanda her biri yekdiğerinden farklı 
bünyede ve fakat birbirini itmam eden ve hu
susiyeti olan işletmelerdir. 

Bu kadar geniş bir camiayı beş dakikalık 
bir zaman içinde altı kişinin konuşması ile ge
çiştirmek doğru değildir, bir. 

İkincisi; bilhassa Demiryolları ciddî bir re
kabete mâruzdur. Böyle bir işletme iyi çalışa
rak zararını azaltır, bakınız kâr eder demiyo
rum. Bunların konuşulması faydalıdır. (Soldan, 
«Esasa girme» sesleri) Esasa girmiyorum. Bu 
esas değil. Türkiye iktisadiyatı ve malî bakım
dan fevkalâde ehemmiyeti olan bu mevzuun 
üzerinde onar dakikadan sözcülere yirmi daki
ka, beşerden dört mebusa yirmi dakika ki, kırk 
dpkika eder, Senede bu kadar konuşmakla bu 
işlerin düzeleceğini zannetmek hatadır. (Sol
dan, gürültüler) Siz kararlısınız arkadaşlar. Her 
altı kişiden sonra kifayet kabule kararlısınız. 
Bunun vebal ve mesuliyeti sizlere aittir. Bunu 
tebarüz ettirerek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

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

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F . 
101 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 

Lira 
12 000 

3 074 402 

1960 Ö : 3 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, bâzı kanunsuz ve üzerinde durulması 
lüzumlu meselelere temas etmek üzere söz almış 
bulunuöorum. 

Arkadaşlar; Şark istikametinde seyrüsefer 
eden trenler ve kompartımanları çok bakımsız
dır. 

REİS — Efendim; bu sözlerinizin maaşat 
faslı ile alâkası ne ? 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Personelle 
alâkası var efendim. 

Doktoru yok, ilâcı yok. İstasyonlarda sobası 
yok, lâmbalar yanmamaktadır. Şark'a doğru gi
dildikçe bu bakımsızlık aledderecat yükselmek
te ve artmaktadır. 

Sonra; Sivas'ta 4 ncü İşletme Müdürü, 1950 
den 1957 senesine kadar milletvekili olan zatm, 
Sivas - Kayseri istasyonları arasında daimî ve 
muvakkat işçiler arasında partizan zihniyetle 
yaptığı hareketleri. Elimde mevcut zabıt varaka-
kmyle arz ve izah etmenin sizin için de faydalı 
olacağı şüphesizdir. 

REİS — Bu sözlerin maaşlar faslı ile hiçbir 
alâkası yok. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — 4 ncü İş
letme Müdürünün faaliyetinden bahsediyorum. 
(Soldan, «Alâkası yok» sesleri) 4 ncü İşletme 
Müdürüne bu fasıldan maaş vermiyor musu
nuz f 4 ncü İşletme Müdürünün Sivas'la Kayseri 
arasında muvakkat ve daimî işçileri... 

REİS — Halim Bey, iki defa ihtar ettim, 
sözünüze bu şekilde devam edemezsiniz. 

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

F . Lira 
202 Ücretler 1 413 000 

REÎS — Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 2 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 69 900 
REİS ~ Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

884 — 
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t : 49 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığ:na . 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

285 130 

4 200 

4 355 

50 500 

95 000 

70 000 

102 500 

52 500 

116 000 

352 100 

20 000 

5 800 

.1960 
ı\ 

403 

416 

417 

451 

0 : 3 

Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 6623 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığına 

Lira 
4 500 

672 000 

43 500 

17 000 

26 500 

208 000 

3 000 

3 001 

3 233 420 

HALİL GÜRÜN (Maraş) — Efendim, ben-
deinz Halk Partisi Grupu adına konuşurken 
gerek konuştuğumuz mevzuun polemik dışı kal
ması gerekse Sayın Vekilin şahsına karşı duy
duğum hürmet dolayısiyle politikaya girmedim. 
Halbuki iktidar partisi sözcüsü arkadaşımız 
plâktan bahsetti. Biz ve ben hiçbir zaman plâk 
değiliz. Kendileri D. Demiryolları U. Müdür
lüğünü de yaptılar, gayet iyi bilirler. 

Senelerden beri Gazianteb - Karkamış hattı 
bir türlü bitirilememektedir. 

— 885 



î : 49 27.2 
Bir arkadaşımız da hava meydanlarından 

bahsettiler ve dediler k i : «Demokrat Partiliye 
yazdırmış»... Bana kimse yazmadı. Nerede ha
ni o yazacak olan? (Sağdan; gülüşmeler) 

Kendileri bu işi tetkik etmeden burada ko
nuşmuş bulunmaktadırlar. 

Bendenizin maruzatım şu ki : Meydanlar 
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Fakat, gerek 
İstanbul'da Yeşilköy ve gerekse Ankara'da 
Esenboğa hava meydanları bugün 1 nci derece
de enternasyonal hava meydanı değildir, inki
şaf etmeleri gerekir. Vekil Bey de temas buyur
dular, bunlar bugün jet uçaklarının seyri sefe
rine müsait değildir. Benim ifade etmelk istedi
ğim bu idi. 

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

F . 
701 

711 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 

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

Lira 

95 000 

6 000 

712 Liman idarelerine ait deniz 
taşıtlarının onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk: ve satmalma masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Tamir atelyesi için sa'tmalma-
ca'k malkina alet ve malzeme
ler 

REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Liman idareleri için satınalı-
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 

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

89 000 

15 000 

75 000 

1960 C : 3 
F. 
755 Yüksek Denizcilik Okulu için 

satmalınacak motorlu deniz 
vasıtası 
REÎS <— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti bütçesi bitmiştir. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Lira 

172 200 

REÎS — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü Bütçe lâyihasının heyeti 
umumiyesinin müzakeresi Münalkalât Bütçe
siyle birlikte yapılmıştır. 

Birinci maddeyi okuyoruz: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 196Û yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı ya
tırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı, 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 444 741) lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(28 381 685) lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Fasılları okuyoruz: 

F. 
201 

202 

A/ l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
736 702 

10 2*55 201 

203 Geçici hizmetliler ücreti 241 801 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırahı 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 19 250 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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p. 
207 

209 

210 

221 

301 

302 

303 

1 : 4 9 

Ecnebi dil bdlcnlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
EEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

27.2 
Lira 

1960 C : 3 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

929 393 

3 600 

5 500 

88 000 

1 104 «00 

65 000 

292 500 

152 000 

600 000 

575 000 

6 000 

550 000 

P. 
403 

407 

408 

412 

414 

417 

418 

419 

420 

426 

451 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-" 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları • 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhi malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... KabuL edilmiştir. 

Faiz, acyo ve jpara taşıma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
15 000 

12 000 

1 500 

50 000 

75 000 

70 000 

8 000 

60 000 

2 912 491 

25 000 

210 000 

22 500 

- 8 8 7 -



F. 
476 Kurs masrafları 

REİS — Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Oeçen yıl borçları 68 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 1939 - 1958 yılları borçları 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler...* Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 
701 Meydanlar, istasyon binaları, 

hangar ve atelyeler pist tami
ratı ve küçük yapılar 4 761 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satmalma 60 000 
REİS — Kabul .edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 2 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Meydanlar için satmalmacak 
makina, vasıta ve yedek parça
lar 5 915 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
Telekomünikasyon cihazları 15 545 685 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi tekrar okuyarak reyleri
nize arz ededceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş

letmesi Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (47 826 426) lira ola-
ra'k tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
REÎS — Fasılları okuyoruz: 

F. Lira 
1 İşletme varidatı 8 660 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

t : 46 2?.İ.lâ6Û Ö : 3 
Lira ! F. 
40 000 2 Hazine yardımı 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıldan devreden nakit 

Lira 
35 486 997 

3 679 429 

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

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılın
da elde edilecek varidat çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı vari
datın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da de
vam olunur. 

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

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyi
hası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkında
ki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1960 Bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fa
sıllara, Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

- 8 8 3 



t : 49 ».İ 
1939 - 1958 Devlet Hava Yolları ve Devld; 

Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 
bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
sinde bulunan borçlar, 1960 bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım fa
sılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden, eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

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

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

REİS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Kanun lâyihasının îheyeti umumiyesi açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 

11. — Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ensti
tüsü teşkilât kanunu lâyihası ve Muvakkat En
cümen mazbatası (1/524) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun lâyiha
sının, ehemmiyetine binaen bir an evvel kanıı-
niyet kesbetmesi için, ruznameye alınarak müs
taceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Vekili 
Halûk Şaman 

REÎS — Ruznameye alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ruznameye alınması hususu kabul 
edilmiştir. 

(1) 98 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

196Û Ö : 3 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 

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

Takrirde müstaceliyet teklifi de vardır. Rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 
Teşkilât Kanunu 

MADDE 1. — Esas Teknik Yardım Anlaş
masına mütedair 6114 sayılı Kanuna istinaden 
Hükümetimizle Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
arasırida 17 Ocak 1955 tarihinde imzalanan 13 
sayılı Ek Anlaşma ile kurulmuş bulunan ve ida
resi Hükümetimiz tarafından devralınmış olan 
(Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü) ma
lî ve idari bakımdan Çalışma Vekâletine bağlı 
olup bu vekâletin murakabe ve kontrolüne tâ
bidir. 

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

MADDE 2. — Çalışma Enstitüsünün vazife 
ve gayeleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Çalışma Vekâleti ile bu vekâlete bağlı 
kurumlarda ve çalışma mevzuatı ile alâkalı sair 
resmî daire ve müesseselerdeki personelin ve 
bilûmum iş yerlerindeki işçi, müstahdem ve iş 
verenlerin iyi bir şekilde yetiştirilmeleri ve ol-
gunlaştırılmalarını temin bakımından Enstitü
de, işçi ve iş veren münasebetleri, çalışma şart
ları, iş teftişi, tam çalıştırma, iş verimi, iş em
niyeti, iş hekimliği, iş hıfzıssıhlhası, sosyal si
gortalar, sosyal güvenlik, iş gücü ve iş gücünün 
teşkilâtlandırılması, iş piyasası etüdleri, iş ista
tistikleri ve emsali mevzularda seminerler ter-
tib etmek; 

b) Yukardaki fıkrada bahsi geçen seminer
lerden ayrı olarak, iş yerlerinde aynı mevzular
da seminer ve konferanslar tertip etmek veya 
bu mevzularda tertiplenmiş konferans ve semi
nerlerin faaliyetine iştirak etmek; 

c) Çalışma meseleleri üzerinde millî ve 
milletlerarası bölge seminerleri tertibetmek; 

d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırma
lar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda 
vesaik toplamak; 
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e) Alâkalıların tale'bi veya 'muvafakati ile j 

iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile 
ilgili meselelerini inceliyerek istişare ve tavsi
yelerde 'bulunmak; 

f) imkânları nispetinde istatistikler /hazır
lamak ; 

g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile 
alâkalı derleme ve neşriyat yapmak. 

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

MADDE 3. — Enstitü, bu kanunda yazılı va
zifelerinin ifası için resmî ve hususi daire ve mü
esseselerle yapacağı temas ve iş birliği mevzu
larında Vekâletin muvafakatini istihsal etmek 
kaydiyle re'sen muhabere ve hareket edebilir. 

Enstitü, ikinci maddede yazılı gayelerini ta
hakkuk ettirebilmek için memleket içinde ve dı
şındaki resmî ve hususi daire ve müesseselerle 
iş birliği yapabilir ve temaslarda bulunabilir. 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

Teşkilât Kanununun, 3 ncü maddesi, iki fıkra 
halinde tedvin edilmiştir. Memleket dışı muha
berat birinci fıkraya eklendiği takdirde, madde 
mâna ve ruh bakımından değişmiyecek ve metin 
tek bir fıkra haline gelmiş olacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı 3 ncü maddenin aşa
ğıdaki şekilde kabulünü aırz ve teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Erdem 

Madde 3. — Enstitü, bu kanunda yazılı vazi
fe ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memle
ket içinde ve dışındaki resmî ve hususi daire ve 
müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında! 
Vekâletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle 
re'sen muhabere ve temaslarda bulunabilir. 

REİS — Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

ÇALIŞMA EN. REİSİ NECDET AZAK 
(Bursa) — Filhal iştirak ediyoruz. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiy enler.. Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ettiğine göre teklif | 
edilen metni madde olarak okutup reyinize arz 
edeceğim. I 
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* Madde 3. — Enstitü, bu kanunda yazılı va
zife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için mem
leket içinde ve dışındaki resmî ve hususi daire ve 
müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında 
Vekâletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle 
ro'seıı muhabere ve temaslarda bulunabilir. 

REİS — Maddeyi okunan şekilde reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Enstitünün, ikinci ve üçüncü 
maddelerde yazılı hususlara matuf faaliyetleri 
Türkiye ile Yakın ve Orta - Doğu memleketleri 
için olduğu gibi, imkânlarının müsaadesi nispe
tinde, diğer yabancı memleketleri de şümulü dâ
hiline alabilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Enstitünün idare organları 
Enstitü Müdürü ile Öğretmenler Kurulundan 
müteşekkildir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Enstitü Müdürü, Enstitünün 
âmiri olup Çalışma Vekili tarafından tâyin 
edilir. Enstitü Müdürü aşağıda yazılı vazifeleri 
ifa eder : 

, a) Enstitünün işlerini bu kanunun hüküm
leri dairesinde yürütmek ve idari, malî ve diğer 
her türlü muamelâtını tedvir etmek, 

b) Sekizinci maddede yazılı öğretmenler 
Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu kurul 
tarafından alman kararlar hakkında gerekli 
muameleyi yapmak; 

c) öğretmenler Kurulunun mütalâasını ala
rak Enstitü kadrolarına yapılacak tâyinler için 
Çalışma Vekâletine teklifte bulunmak; 

d) Dokuzuncu maddenin a, "b ve c fıkrala
rında yazılı hususları Çalışma Vekâletinin tasvi
bine arz etmek. 

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

MADDE 7. — Enstitü Müdür Muavini Ça-
lişma Vekili tarafından tâyin olunur. Müdürün 
gaybubetinde kendisine vekâlet eder. Müdür ta
rafından verilen vazifeleri ifa eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka- ! 
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Enstitünün faaliyetini, ikinci 
maddede yazılı gayelerine uygun olarak, tanzim 
ve tesbit etmek üzere, Enstitü Müdürünün reis
liği altında, Enstitü öğretmenlerinden mürekkep 
bir öğretmenler Kurulu teşkil olunur. Bu Ku
rul reisin lüzum göreceği zamanda ve her hal
de en az ayda bir defa toplantıya çağırılır. Bu 
kurula, enstitü harieinden celbedilmiş Türk veya " 
yabancı profesör, mütehassıs, öğretmen ve öğret
men yardımcıları da, kurulun muvafakati ile, iş
tirak edebilir. Ancak bunların idari hususlarda 
rey hakları yoktur. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — öğretmenler Kurulunun vazi
feleri şunlardır : 

a) Enstitünün her türlü faaliyetlerini tâyin 
ve tesbit etmek; 

b) Seminer ve diğer faaliyet programlarını 
her malî yıldan dört ay evvel hazırlıyarak Ensti
tü Müdürlüğüne tevdi etmek; 

c) Enstitü dâhilinde stajiyerler için disip
lini temine matuf kararlar almak; v 

d) Enstitüde tertiplenecek seminerler, yapı
lacak amelî tatbikat ve inceleme faaliyetleri ile 
ilgili kitap ve vesaiki tâyin ve tesbit ederek Ens
titü Müdürüne bildirmek; 

e) Enstitü haricinden celbedilecek Türk ve
ya yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve 
konferansçılar hakkında enstitü ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak mütalâa vermek; 

f) Enstitü Müdürü ve muavini haricolmak 
üzere enstitü kadrolarına alınacak olanlar hak
kında önceden mütalâa vermek; 

g) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı veya sa
ir teşekküllerden sağlanacak burslarla yabancı 
memleketlere gönderilecek öğretmen ve öğretmen 
yardımcılarını seçmek. 

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

MADDE 10. — öğretmenler Kurulu, üyele
rinin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantı
da hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. 
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! Reylerin müsavatı halinde Kurul Reisinin 

bulunduğu tarafın reyi muteberdir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Enstitü Müdürü ile muavi
ninin, öğretmen ve öğretmen yardımcılarının üni
versite veya yüksek mektep mezunu olmaları, İn
gilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bi
rini bilmeleri şarttır. 

öğretmen ve öğretmen yardımcılarının tâyin
lerinde ve öğretmenliğe geçmelerinde aranacak 
diğer vasıf ve şartlar Talimatname ile tesbit edi
lir. 

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

MADDE 12. — Enstitünün öğretmenleri, Öğ
retmen yardımcıları, idari ve teknik personeli, 
Müdürün teklifi üzerine, Çalışma Vekâletince 
tâyin edilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Enstitü, Çalışma Vekâletinin 
muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, öğ
retmen, konferansçı, mütehassıs ve teknik ele
manlar istihdam edebilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — îkinci maddede yazılı gaye
lerle tertibedilecek seminerler için, bu kanunun 
ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yer
ler ile bunlara mümasil yabancı daire, müessese 
ve iş yerlerinden Enstitü Müdürlüğünce lüzum 
görülen sayıda stajiyer talebedilebilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Enstitü tarafından tertibe-
dilen seminerlere iştirak etmiş olanlar seminer 
nihayetinde imtihana tâbi tutulurlar. Muvaffak 
olanlara bir belge verilerek ieimleri ilgilinin bağ
lı bulunduğu yere bildirilir. Keyfiyet alâkalının 
siciline işlenir. 
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REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul edilmiş
tir. 

MADDE 16. — Enstitü haricinden getirtile
cek yabancı profesör, mütehassıs, öğretmen, kon-
ferasçı ve teknik elemanlara verilecek ücret, 
yevmiye ve yolluklar Çalışma Vekâletince tasvib-
edilecek bir mukavele ile tesbit olunur. 

Enstitü haricinden muvakkat olarak tavzif 
edilecek Türk mütehassıs ve konferansçılara ve
rilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üni
versite ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 
sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 
18 nci maddesi hükümleri dâhilinde enstitüde bir 
vazife almış olmaları, mahsus kanunlar ile almak
ta oldukları tazminatlarına halel getirmez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. — Türkiye'deki iş yerleri ile 
resmî daire ve müesseselerden seminerlere iştirak 
edecek stajiyerlerin, staj müddetince çalıştıkları 
yerler ile olan alâkaları devam eder ve bunların 
kanundan ve akitten doğan her türlü hakları 
mahfuz tutulur. 

RE IS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiş
tir. 

. MADDE 18. — Enstitüde tesbit edilecek se
minerlere gönderilecek Türk tabiiyetindeki staji-
yerlere yol parası ile zaruri masrafları ve ensti
tüde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvak
kat vazife ile gönderilen memurlar misillû harcı
rah, kanun hükümleri dairesinde ödenir. 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Ka

nununun 18 nci maddesinde bâzı tertip hataları 
bulunduğu görülmüştür. Maddenin aşağıdaki ya
zılı şekilde tashihan kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Muvakkat Encümen M. M. 
İsparta 

Ali Lâtifaoğlu 

Madde 18 . — Enstitüde tertibedilecek se
minerlere gönderilecek Türk tabiiyetindeki staji-
yerlere yol parası ile zaruri masrafları ve Ensti
tüde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvak-
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kat vazife ile gönderilen memurlar misillû, Har
cırah Kanunu hükümleri dairesinde, ödenir. 

REİS — Bu tadil şekline encümen de filhal 
iştirak ediyor. Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif edilen metni madde olarak okutup re
yinize arz edeceğim. 

MADDE 18. — Enstitüde tertibedilecek semi
nerlere gönderilecek Türk tabiiyetindeki stajiyer-
lere yol parası ile zaruri masrafları ve Enstitü
de kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvak
kat vazife ile gönderilen memurlar miısdllû, Har
cırah Kanunu hükümleri dairesinde, ödenir. 

REÎS — Maddeyi bu tadil şekliyle reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 19. —• Enstitünün aylıklı kadroları 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadro
lar Çalışma Vekâleti kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6050 sayılı Ka
nunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin vilâyetler 
kuruluşu kısmına eklenmiştir. 

REÎS —- Takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Konuşulmakta olan lâyihanın 19 ncu madde-

sine bağlı (1)" numaralı cetvelde Müdür Muavini 
kadrosu mevcuttur. 

Müdür Muavininin de Enstitüde öğretmen 
olma şartlarına sahibolanlar arasından seçileceği 
11 nci maddede gösterilmiş bulunmaktadır. 

Müdür Muavini aynı zamanda öğretmenlik 
de yapacaktır. Buna sarahat verilmek üzere, 19 
ncu maddeye bağlı (1) numaralı cetvelin ikinci 
sırasının aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Erdem 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

3 Müdür Muavini (Yabancı 
dil bilir öğretmen) 2 1 500 

REİS — Encümen de filhal iştirak ediyor. 
Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cetveldeki bu tadil şekliyle maddeyi reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 1. — 1960 malî yılı 

Çalışma Vekâleti bütçesinin 203 ncü ve 416 ncı 
tertiplerindeki tahsisattan Yakın ve Orta - Doğu 
Çalışma Enstitüsünün maaş, ücret ve diğer mas
raflarını karşılamak üzere Çalışma Vekâletince 
lüzumlu görülecek miktarlarını mezkûr bütçenin 
alâkalı tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili me
zundur. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenir. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun 29 . I I . 1960 ta
rihinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arz 
olunmuştur. 

Ü — Çalışma Vekâleti 

REİS — Çalışma Vekâleti bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi üzerinde 

* söz alanların isimlerini okuyorum : 
Suphi Baykam, 
Aİi Harputlu, 
Fazıl Yalçın, 
Recep Kırım, 
Hasan Tez, 
Hulusi Timur, 
Tevfik Ünsalan, 
Rüştü Güneri, 
Behram öcal, 
Suat Başol, 
Nâzım öztürk, 
Yaşar Gümüşel, 
Reşit önder, 
Cemal Zühtü Aysan, 
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İhsan Ada, 
İsmail İnan, 
Hasan Erdoğan, 
Melih Kemal Küçüktepepmar, 
Âlim Sipahioğlu, 

* REİS — Söz C. H. P. Meclis Grupu adına 
Mustafa Saraç/m, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MUS
TAFA SARAÇ (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, çalışma hayatımızı tanzim etmek 
ve çalışanların hayat seviyesini yükselt
mek gibi son derece ehemmiyetli vazife
yi üzerine alan Çalışma Bakanlığının te
mel hizmetleri hakkında yüksek huzurunuzda 
grupumuz adına oktai nazarımızı arz edeceğim. 
(Soldan, «Hangi grup adına» sesleri) C. H. P. 
Grupu adına. Hem de.şeref ve cesaretle. 

Muhterem arkadaşlar; çalışma hayatının ana 
meselelerini nazarı dikkatinize arz ederken ma
zide Demokrat Parti adına söylenmiş olan ve 
Demokrat Partiyi ilzam eden ana fikirlere atıfta 
bulunmayı faydalı telâkki etmiyoruz. Çünkü, 
artık çalışma hayatı üzerinde bütün ağırlığiyle 
Demokrat Partinin muhalefette iken geçirdiği 
siyasi senelerin bir inkâr politikası halinde te
celli ettiği sabit iken o maziyi kurcalamak ve 
Demokrat Partinin mazisinden ilham almak su
retiyle çalışma hayatımızı incelemek imkânsız 
hale gelmiştir. Vakit son derece mahduttur. 
Onun için hemen esas meseleye giriyorum. 

3008 sayılı İş Kanununun 1 nci maddesi iş 
hayatımızda husule getirdiği karışıklıkları biliyor
sunuz. Biz diyoruz ki; 3008 sayılı İş Kanununa 
göre bir şahsın işçi sayılması için bedenî ve fikrî 
çalışma tefrikini ortadan kaldırmalı, bir iş ve
renin yanında bir iş akdi münasebetiyle çalışan 
her şahsa işçi denilmelidir. 

İş Kanununun on üçüncü maddesi üzerinde 
tekliflerimiz mevcutur. Bu tekliflerimiz Çalışma 
Encümenimde incelenmektedir. Size bu teklifleri
mizin kısaca ana hatlarını arz etmek isterim. 

İş mukavelesini iş verenin feshetmesi mesele
leri tanzime muhtaçtır. İş verenin, akdi tek ta
raflı feshetmesi yetkisi de yenibaştan ele alınma
lıdır. Bunlar 750 bin Türk işçisinin, aileleriyle 
beraber beş milyon insanın, aziz vatandaşlarımı
zın meselesidir. 

İş akdini politika tazyikleri, siyasi zevklerle 
feshetmekten Demokrat Partinin kaçınmasını, 
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memleketin ve iş hayatımızın selâmeti namına bir 
emri zaruri olarak kabul etmeniz son derece isa
betli olur. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca askerlikte ge
çen müddetlerin kıdem tazminatına ilâvesini na
zarı dikkate almanız ve eceliyle ölen işçinin ailesi
ne tazminat vermeniz hususlarını iş Kanununun 
13 ncü maddesine ilâvesi gereken yenilikler olarak 
zikretmek isterim. 

16 ncı maddenin tatbikatı elem vericidir. îş 
verenin veya vekilinin hoşuna gitmeme gibi son 
derece basit bir beyanla akitlerin feshedilmesinin 
mümkün olduğu bir sistemde iş ve işçi emniyetin
den bahşetmek, çalışma hayatımızın huzurundan 
bahsetmek garip olur. Cezalı olarak işçinin işten 
çıkarılmalarının iş mahkemelerinin salâhiyetine 
•sokulması ve işten çıkarılma hareketlerinin ku
rulacak bir ceza heyetinde halledilmesi doğru 
olur. iş veren mümessillerinin de kanaatlerinin ilâ
vesi suretiyle bunu mümkün kılacak bir sistemi 
behemehal yaratmak icalheder. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka konu ola
rak memur vatandaşların 'emekliliklerine kıdem 
zamlarının yapılacağını, bu mevzuda Emekli 
bandığı tarafından bir kanun tasarısının Yüksek 
Meclise getirilmekte olduğunu gazetelerden oku
yoruz. Bu tazminat işçiler için de nazara alına
rak ihtiyarlık kıdemlerine eklenmesini düşünmek 
suretiyle, memur ile işçi arasında Demokrat Par
tinin bir itiyadı haline gelen bir müzmin anlayışı 
ortadan kaldırmak lâzumgelir. Memur ile işçi ara
sında, D. P. devrinde itiyat haline gelen huzur
suzluk, behemehal ortadan kaldırılması lâzımge-
len bir husustur. (Sağdan, bravo sesleri) 

Sonra arkadaşlar, bir mühim mesele de, işçi 
ücretlerinden alınan vergidir. Sanayi Vekili ve 
Devlet Vekilinin Türkiye'deki işçi ücretlerinin va
sati 20 lira olmadığını bilmeleri lâzımdır. (Sol
dan, gülüşmeler) Hakikaten, işçi ücretlerinin 
Türkiye'de vasati olarak 8 liranın dahi üstüne çık
madığı bir hakikattir. (Sağdan, bravo sesleri) Bu 
durum karşısında; işçi ücretlerinden vergi alın
ması yoluna giden bir Hükümetin Türk işçisin
den hayır dua alacağını tahmin etmiyorum. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Bu hususta bir ka
nun teklifini Büyük Meclise verdik. Bütün işçi 
ücretlerini, işçilerin maddi hayatın zorluklarına, 
en az geçim, şartlarına, hiç olmazsa mukavemete 
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müsait hale getirilmesi için işçi ücretlerinden ver
gi dışı bırakılmasını istiyor musunuz, istemiyor 
musunuz?... Sizlere soruyorum, işçi ücretlerinden 
vergi alınmasını istiyor musunuz, istemiyor mu
sunuz?... ^ 

REÎS — Efendim Heyeti Umumiyeye sual so
ramazsınız. 

MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, işçi sendikaları işçi temsilcileri mesele
sine geliyorum. Sizlere başında da arz ettim, De
mokrat Partili olarak siyasi hayatı meslek ittihaz 
etm'ek suretiyle... 

ENVER KAYA (istanbul) — Zonguldak'tan 
hangi partiden ve nasıl geldin? 

MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — Sen nasıl 
geldin? Ben spor klübünden gelmedim, Büyük 
Millet Meclisine vatan sathından geldim. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem 'arkadaşlarım, 5018 sayılı Kanun 
diyor ki, (Sendikalar ve işçi teşekkülleri siyaset 
yapamıyaçaktır.) Çalışma Vekilinden öğrenmek 
isterim, bugün Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 
sendika teşekküllerinin yaptığı normal kongreler
de baskı yapılıyormu? Yapılmiyormu? daha beş 
altı gün önce Adana'da bütün kusuru Cumhuriyet 
Halk Partisi Merkez ilçe Başkanlığının yapmış 
olmaktan ve fazla olarak 1957 seçimlerin
de Bursa'da Melbus namzetliği gibi hakkı 
kullanmaktan ibaret olan Hasan özgüneş'in Ada
na'da ayaklarını patlatmcaya kadar döven zihni
yet sendikayı sever mi? (Sağdan : Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Bunlar, muhterem arkadaşlarım, sendikaların 
Çalışma Vekâleti trafmdan nasıl bir anlayışla 
ve hangi renge sokulmak istenildiğini göstermek- » 
tedir. Azarlamak suretiyle, tehdidetmek suretiyle, 
dövmek suretiyle, işinden ve mümessillikten çı
karmak suretiyle sendikaları terbiye etmeye muk
tedir bir Hükümet karşısında bulunduğumuza 
ögre kuvvetle şunu söylemek isteriz ki, 4 milyon 
insanın Türkiye'de Çalışma Vekâletinin bu tutu
mu karşısında kendilerine hayır dua edeceklerini 
zannediyorlarsa aldanıyorlar. Bunların hakkı 
mutlaka bir gün sizden çıkar. (Sağdan: Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Mevzuunda 140 milyon liranın vadeli hesaba 
yatırıldığı bütçe raporlarında görülmektedir. 
Nasıl yatırılır vekâlet bu 140 milyon lirayı? 
4 milyon insanın hakkından istanbul Belediyesi-
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nin, Ankara Belediyesinin veya diğer idarele
rin meseleleri yürüyecektir diye, vâdeye bağ
lanmak suretiyle nasıl sarfınazar edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 140 milyon li
ra meselesi ve bunun arkasında işçi mesken
leri yaparken, sigorta faaliyetlerini devam et
tirirken falan kasıtla yahut ihmal ile Türk iş
çisinin hayatında, bin bir müşkülâtın meydana 
gelmesine, sebebiyet verilmektedir. 

REİS — Vaktiniz tamam, sözünüzü tamam
layın efendim. 

MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, son olarak şunu arz edeyim. 
Birleşik Amerika Çalışma Vekili basın men
suplarını topluyor ve diyor ki, «Eğer bizim 
memleketimizde 1958 senesinde işsiz vatandaş 
miktarı 3 milyonun altına düşmezse ve iş veren 
ıniktan 67 milyona çıkmazsa huzurunuzda şap
kamı yerim.» 

Aziz arkadaşlar, binbir meselenin halledi-
lemediği memleketimizde işçi vatandaşlarımı
zın İstırapları üzerinde vatanın şurasında bu
rasında saadet, nutukları söyliyen Çalışma Ve
kili ve kendisini siyasi bir zevke kaptıran Muh
terem Hal âk Şaman'm Amerika'daki refikinin 
hareketine muvazi olarak ne yiyeceğini merak 
etmekteyim, (Sağdan, bravo sesleri alkışlar.) 

REİS —• Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihasına 
314 rey verilmiştir. Nisap vardır. Muamele ta
mamdır. Lâyiha 280 kabul 32 ret ve bir çekim
serle kanuniyet kesbetmiştir. 

Umumi muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli 
idarelerin veznedar ve veznedar yardımcıları
na verilecek kasa tazminatı hakkındaki ka
nun lâyihasına (308) rey verilmiştir. (283) ka
bul, (25) ret. Nisap vardır, muamele tamamdır. 
Kanun lâyihası (283) reyle kabul edilmiştir. 

REtS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, burada muhalefet adına yapıl
mış olan yanlış bir beyanı, verilmiş olan yanlış 
bir rakamı tashih etmek için huzurunuza gel-
nıi'i bulunuyorum. 

Saraç arkadaşımız dedi ki, işçi yevmiyeleri
nin bugünkü vasatisi 8,5 liradır. Bu iddia ta
mamen, külliyen, esastan yanlıştır. Yalan de
mek istemiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, işçi yevmiyelerinin 

bugünkü haddinin ne olduğu, eski iktidar zama
nında olduğu gibi esrarengiz olmaktan çıkmış
tır. İşçilerin aldıkları ücret, ve ücretleri mu
kabilinde Ödedikleri prim, İşçi Sigortaları ta
rafından muntazaman tesbit edilmekte ve bun
dan onların yevmiyeleri miktarı sarahaten mey-
dann çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1950 senesine ait is
tatistikler yoktur. 1951 senesinde Türkiye'de 
vasati işçi ücreti 4 lira idi. Vasati olarak 1958 
senesinde bu ücret 10 lirayı geçmiştir. Yalnız 
bunların mânasını birazdan izah edeceğim. 1959 
senesinde 12,5 liranın üstüne çıkmıştır. 

»Şimdi şu noktaya dikkat etmek lâzım. 1951 
senesindeki 4 lira ücret 1950 den sonra vâki 
olau bir tereffünün neticesidir. 1950 deki ücret 
1959 senesindeki ücretinin çok dûnundadır? bir 
rakam vermiyeceğim, fakat âzami üç liradır. 
1949 - 1950 deki bu üç lira günlük ücret, arka
daşlarım, haftada altı gün istihkak kesbedilen 
ücrettir. Yani işinde bir Imftada altı gün ça
lışacak, hafta sonunda on sekiz lira eline geçe
cektir. 

Şimdi arz edeceğim, 1959 senesindeki vasa
tisi on iki buçuk lira ücret ise, haftada yedi 
gün olarak işçiye verilmekte ve işçiye seksen 
yedi buçuk lira vasati ücret ödenmektedir. 

Bunun içerisinde karşılığı mesaisiz ödenen 
bayram tatili mevcut değildir. 

Binaenaleyh. 1959 yılında işçinin almakta 
olduğu vasati ücret haftada doksan liradır. 
Demin arz ettiğim on sekiz lira nerede, 1950 
de, şimdiki doksan lira nerede. (Sağdan, «Ya 
pana farkı?» sesleri) 

Para farkını da izah edeyim. On sekiz lira
nın tutarını mukayese edelim; 

Eğer yanılmıyorsam, beş misil etmektedir. 

Haydi arkadaşlarımızın arzusuna uyalım, bu 
farkı feda edersek sabit kıymet olarak 1950 den 
1959 senesine kadar işçi ücretleri bütün para 
farkı zail olmak şartiyle en az iki misli artmış
tır. Bunlar rakamların ortaya koyduğu sarih 
neticelerdir. Şimdi Saraç, bizim aramızda ge
çirdiği devrede bu işleri pekâlâ tahkik edebilirdi. 
Bugün yeni partisinde rakamların mücerret bc-
yanlariyle değişebileceğini mi zannediyorlar? Bu
na imkân var mı? Halk Partisinin bıraktığı de
virde yani 1950 de işçinin ne derin bir sefalet, 
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(misere sociale) içinde olduğunu kendi ağızla
rından muhterem arkadaşını hor vesile ile duy
muşlardır. O günkü Türk işçisinin vaziyet iyi e 
'bugünkü Türk işçisinin vaziyeti arasında bir 
mukayese imkânı yoktur, ölçüler çok değişmiş
tir. Sosyal yardımlar d olay isiyle bugün işçinin 
eline geçen meblâğlardan bahsetmedim, sadece 
eline geçen ücretlerden bahsettim. Halbuki sos
yal yardımlar kanalı ile de bugün işçinin eline 
eski devirlerle kıyaslar amıyaeak kadar fazla 
ücret geçmektedir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Mustafa Saraç. 
MUSTAFA SARAÇ' (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım, Belızat Bilgin arkadaşımız 
Bütçe Komisyonunda F.amet Ağaoğlu ile arala
rındaki münakaşayı hatırlasınlar. Orada ver
miş olduğu rakamlarda Samet Ağaoğliıiıa karşı 
serd etmiş olduğu fikirlerde ve rakamlarda ne
tice olarak Türk işçisinin almakta olduğu üc
retin 'kendisine yetmediğini ifade etmişlerdi. 
Yanlış hatırımda kalmışsa her halde düzeltirler. 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATÎ ATAMAN (Zon
guldak) — Tabiî yetmez... 
'• MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — .Mİbette 

yetmez Sebatı Bey... O kadar yetmez ki, eğer 
bu yetmezlik sizce de kabul olunsaydı, beraber
ce aynı siyasi kadronun içinde millet huzuru
na acıktığımız zaman, 6772 sayılı Kanunun 
emri olarak verilmiş olan ikramiyelerin, bugün 
40. bin adedi bulan ve tabiatle mücadele halinde 
olan Zonguldak'taki A, B grupu işçisinden geri 
alınmasına Hükümetiniz gitmezdi. 

SOLDAN BÎR MEBUS — Bunları bir soru 
ile sormuştun, niye Mecliste hazır bulunmadın? 

MUSTAFA SARAÇ (Devamla) — Benim 
Zonguldak'ta bulunduğum gün neye gündeme 
aldınız? Riyaset hangi gün gündeme alınaca
ğını daha evvel bildiremez mi?. 

Şimdi, Muhterem Heyetinizin huzuruna ge
tirmek istediğim, mesele şu: Bugün iktisaden ge
ri kalmış olan memleketimizin, son derecede çok 
ve hal çaresi beki iyen iktisadi meselelerini ele 
alıp işçi dâvasının üzerinde durulmaya değ
mez bir mesele olduğuna dair Hükümet ve De
mokrat Parti ekseriyeti tarafından nutuklar 
iradolunduğü bir devirdeyiz. Evet, gerekiyorsa 
enflâsyona da gidilir, razıyım. Sıkıntı da çekil
mesi lâzımdır, doğru. Ama, bunu 750 bin Türk 
işçisinin sırtına yüklemeye ne hakkımız var? 
M'ahza bunun bir Hükümet zevki için yapılma-
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i sı doğru mudur/ (Sağdan, bravo sesleri, alkış

lar) (Soldan, gürültüler) 
Şimdi, bâzı arkadaşlarımızın itirazları üze

rine; size Zonguldak'tan bu vadide, şuradan 
buradan işçi hayatiyle alâkalı olarak söylenmiş 
olan sözleri hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Siz de görüyor musunuz bilmeni. Suat Ba^ol 
dahi, tam dört sene müddetle, Türk işçisinin 
en tabiî hakları konusunda Suat BaşoPdan Sa
yın Adnan Menderes'e kadar sirayet eden bir 
kadro içinde söylenmiş, programlarında mu
hafaza olunan sözün yerine getirilmemesi 
hikmeti nedir ? Halûk Timurtaş'ı işhadede-

j rek söyliyeyiıa, Bütçe Encümeninde buyur-
j dular, 1950 senesine kadar işçi meseleleri hal-
ı ledilmemiş. 1960 senesinde ise grev işlemez bir 
I hak olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Türk işçisi 

aleyhinde böyle 'bir inat ile bu yolda devam eder
seniz bundan çıkacak siyasi netice bizi alâkadar 

i etmez, ama bundan çıkacak içtimai netice sizi de 
| bizi do son derece müşkül vaziyete düşürür. 
i Onun için muhterem arkadaşlarım ya söyledi

ğinizi yerine getireceksiniz yahut da Türk mille
tine, Türk işçisine diyeceksiniz ki, biz size söz 

J verdiğimiz şeyleri yapamıyaeağız. Bunu söyle-
| mezseniz Enver Kaya, yine Hüseyin Özgüneş'i 
I dövmeye devam edeceksiniz, Sayın Sebati Ata-

man'm hain diye... (Soldan, gürültüler) Bu tak
dirde Türk işçisinden büyük ders alırsınız. (Sağ
dan alkışlar) 

REÎS — Sebati Ataman. 
SANAYİ VEKÎLÎ SEBATİ ATAMAN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, Mustafa Saraç 
denilen... (Sağdan, gürültüler, hağırışmalar, 
«ayıp ayıp, sana, yakışmaz» sesleri) 

REİS — Sebati Bey, Riyaset kullandığınız 
adam tâbirini lisan nezaketine uygun görmemek
tedir. Tavzih edin veya geri alın. (Sağdan; bağ-
rışmalar, ayağa kalkarak gürültü yapmalar ve sı
ralar arasında münakaşlar.) 

SANAYİ VEKİLİ SEBATÎ ATAMAN (De
vamla) — Sussunlar ki, sözümde hakaret varsa 

^ geri alayım. (Sağdan; şiddetli gürültüler, bağ-
rışmalar, sıralar arasında münakaşalar ve 'birbir
lerinin üzerine yürümeler.) 

Reis Bey, bana hakaret ediyorlar. 
DURSUN AKÇAOÖLU (Çankırı) — Sana 

I ne ediyorsa, lâyıksın. 
REİS — İnikada 15 dakika ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 21,35 



D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Açılma saati : 21,50 

REİS — Reisvekili İlhan Sipahioğlu 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Efendim, biraz önce Mustafa Saraç'in konuş

ması sırasında kullandığı «hâin» tâbirinin Seba
ti Ataman tarafından kendisine izafeten söy
lendiği zannedilmiş ve neticede Sebati Ataman 
tehevvürle ve Riyasetçe hoş görülmiyen bir tâ
birle Mustafa "Saraç'a hitabetmiş bulunulmakta
dır. Bu hitapta sarf edilen kelimeler nezahete 
uygun bulunmamaktadır. Ancak saikmin bu 
yanlış anlaşılmış olması dolayısiyle bu sözle
rin zabıtlardan çıkarılması hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yalnız bir no^ktayı tavzih edeceğim : Riya
set mevkiinde olarak haksız bir isnadı derhal 
tashih ettirmek kararmdayken bilhassa C. H. P. 
li arkadaşlarımızın ferman dinlemez gürültüle
ri karşısında celseyi tatil zorunda kaldım. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Geç 
kaldınız. 

REÎS — Beyefendi, gürültüleriniz ve müda
haleleriniz Riyaseti iş göremez bir hale getir
mektedir. Bunu esefle ifade edeyim. Eğer fırsat 
verilirse elbette Rivaset icabını yapacaktır, ni
tekim yapmıştır. Arkadaşların evvelemirde Ri
yasetin yapacağı muameleye intizar etmeleri 
şarttır. Buyurun, Sebati Bey. 

SANAYÎ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, Riyasetin teb
liğinden bir mâna çıkaramadı«hmı arz ederim. 
Mustafa Saraç Bey, benim işittiğime göre, Se
bati Ataman'm hâin teşvikiyle dive cümlesine 
başladı, bana hıyanet izafe etti. (Sağdan, «Ha
yır, ha vır, yanlış anlamışsın» sesleri) 

REtS — Hayır, tavzih edeyim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Reis Be-
yin tavzihi mâna ifade etmez. (Sağdan, «ooo» 
sesleri, gürültüler) 

REÎS — Sebati Bey zabıtlar böyledir. Bu

nun aksi bir mütalâa vâridolamaz. Buyurun, de
vam edin. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Reis Bey 
başkaları namına tavzih ile meşgul olacağınıza 
sükûneti muhafaza ediniz. 

REÎS — Sebati Bey, kapanmış mevzua geç* 
meyiniz, lütfen kamaşmalarınıza devam ediniz. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Mustafa Saraç burada hilafı haki
kat iddialarının, Bütçe Komisyonunun Muhte
rem Sözcüsü tarafından rakamlara istinaden 
açıkça tekzibedildiğini gördükten sonra yegâne 
çarei halâsı bana hiyanet izafe etmekte buldu. 

REÎS — Yok böyle bir şey. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Kendisi 
gelsin söylesin, «Ben hâin demedim» desin. Ama 
ortada bir hiyanet varsa, o da Mustafa Saraç'm 
Demokrat Partiye ve Demokrat Parti listesinde 
olduğu için kendisine rey veren yüz binlerce 
Zonguldak seçmenlerine ettiği hiyanettir. (Sağ
dan, gürültüler) 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Reis 
Bey, Sayın Sebati Ataman benim sözlerimi tahrif 
etmiştir. Müsaade edin konuşayım. 

REÎS — Efendim, Rivaset ifade etti. Bu söz 
Sebati Ataman'a karsı delildir. Sebati Ataman'-
ın şahsına sövlenmiş bir söz yoktur. 

Ali Harputlu. 

ALÎ HARPUTTiU (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, isçi dâvaları ve iş hayatımızın sos
yal politikası üzerinde konuşan Mustafa Saraç 
arkadaşımıza lâyık oldukları cevabın gerek Ve
kil ve gerekse sözcü arkadaşım tarafından ve
rileceği aşikârdır. B°n burada tamamen realite
lere dayanarak hiçbir şey yapılmadı dedikleri, 
âdrtta ..sefalete mahkûm olmuş gösterdikleri iş
çilerimizin saflık, konusunda nereden nereye ge
lindiğini ispata çalışacağım, 
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Arkadaşlar, bu hususta açık ve sarih bir ma- I 

lûmat verebilmek için C. H. P. iktidariyle ikti
darımız zamanında işçi sağlığı konusunda yapı- I 
lanları mukayese etmek en sağlam bir yoldur. 
Her şeyden önce Umumi hastalık ve analık si- I 
gortası Kanununun lâyıkiyle tatbik edilebilme
si için sağlık tesislerinin kurulmasının şart ol
duğu hepinizce malûmdur. Aynı zamanda bu 
sağlık tesislerinin memleketteki hızlı kalkınma
yı, geniş iş hayatını ve ekonomik ilerlemeleri 
adım adım takibetmesi de lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, îşçi Sigortaları Ku
rumu dokuz seneden beri bu gaye ile üzerine 
aldığı vazifeyi en iyi şekilde başaran bir kurum
dur. 

Çünkü iktidarı devraldığımız 1950 senesinde 
işçi sigortaları sağlık tesislerinin durumu şu
dur : 74 yatağı ihtiva eden bir hastane, üç ya
taksız dispanser! 

D. P. Hükümetlerinin çok kıymetli alâka ve 
müzaheretleriyle îşçi Sigortaları sağlık tesisle
ri gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakımın
dan çok büyük inkişaflar göstererek 25 has
tane, sanatoryum, doğum evi ile 3 yataklı dis
panser ve her türlü tedavinin yapılabileceği 17 
yataksız dispanser, 25 sağlık istasyonu ve diş 
tedavi merkezinden ibaret olmak üzere sayısı 
70 e yaklaşan sağlık müesseseleri kurulmuş, ya
tak adedini de 74 den 3 000 e çıkarmış bulun
maktadır. 

Dikkat buyurursanız onların yatak adedine 
denk sağlık müessesesi kurmuş bulunuyoruz. Bu 
saydığım tesisler plânlı ve programlı bir çalış
manın mahsulüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çalışma ve prog- | 
ram devam ediyor : I 

500 yataklı Ankara, 200 yataklı Samsun, 
150 şer yataklı Paşabaıhç.e, Kaysera, 200 yatak
lı Aydın, 300 yataklı Eskişehir hastahane'leriy- ! 
le 250 yatağa çıkarılan Kastamonu'nun Ballı-
dağ mevkiinde 100 yataklı Verem Sanatoryo- i 
munun inşasına hızla devam edilmektedir ve 
çok yakın bir zamanda işletmeye açılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu program devam 
edecektir. | 

Halen inşa halinde, mevkiin ekonomik ge- \ 
lişmeleriyle mütenasip iş yerlerinin ve işçi sa- | 
yısınm kesafet ve vüsatine göre bir plâna tâ
bi, portesi 500 milyon Türk lirasına baliğ olan 1 
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Yurdumuzun muhtelif yerlerine serpilmiş yatak 
sayıları 300 - 500 arasında 12 bölge has'taha-
nesi, yatak sayıları 100 - 200 arasında 15 kı
sım hastahanesi, 100 - 1 000 yataklı dört sana
toryum, bir Pravantoryum 400 yataklı bir trav
matoloji ve rehabilitation merkezi ve birçok ya
taklı dispanserlerle inşa halinde bulunan, bu 
müesseselerin mecmu yatak adedi 10 000 e ib
lâğ edilmiş olacaktır. 

Şu hal gösteriyor k i ; yatırımlar yerinde ve 
çalışmalar atom devrinin icaplarına uymakta
dır. 

Mustafa Saraç arkadaşımız buradan Türk iş
çisine bir mesaj gönderdiler, bizim de bir mesa
jımız var. 

Muhterem arkadaşlar; dokuz senelik mesa
imiz neticesinde yarım aşıra sığacak kadar ge
niş hizınıetlerimiz vardır. Gayemiz işçi kardeş
lerimizin sağlığını korumak, çalışkan ve vefa
kâr topluluğu refah ve saadetin mesut seviye
sine ulaştırmak, bütün hakları tanımak, kendi
sine büyük hizmetler yapmaktır. Bu eserlerle 

[ çalışmalarını aynen ifa eden lou kuruma men-
i sup arkadaşlarıma teşekkür ederken çalışkan 

ve gayretli Türk işçisinin en yüksek ve müref
feh bir hayat seviyesine ulaşmasını can ve gö
nülden temenni ederim. (Soldan; alkışlar) 

REİS — Mustafa Saraç, 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım; Çalışma Vekilinin dikka
tine ara etmek üzere biraz evvel kürsüden yap
tığım konuşmama devam ediyorum. 

5521 sayılı kanunla kurulması derpiş edilen 
iş mahkemelerinin ve işçi haklarını korumak
la görevli organ olarak mümkünse Temyiz Mah
kemesi nezdinde bir iş diaresinin tesisini işçi 
haklarının süratle korunmasını temin bakımın
dan zaruri bulurum ve bunda haklı olduğumu-

| za kaaniim. 
j İkinci ve Yüksek Heyetinize arz etmekte 

faide gördüğümüz mesele şudur: Muhterem ar
kadaşlar, gerek Bütçe Encümeninde, gerek di
ğer vesilelerle Çalışma Vekilinin ve sair siya
set adamlarının söylediği sözler, işçi mesken po
litikasına ait sözlerdir. Bütçe Encümeninde, 
«1950 den 1960 senesine kadar 14 855 işçi evi 
yaptırılmıştır.» demişleridir. 

Çok muhterem Vekilin encümene verdiği bir 
başka bilgi de şudur: «Etibanlk ve Sümerbank 
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tarafından yaptırılması programa alınmış olan 
işçi meskenlerine Çalışma Vekâleti ve İşçi Si
gortaları Kurumu olarak 16,5 milyon lira ile 
iştirak etmiş bulunuyoruz.» Hükümetin yüksek 
Meclise encümende verdiği malûmat budur ar
kadaşlar. 

Şimdi merak ediyoruz, bu 14 855 işçi mes
keninden hangilerinde ne miktarı Sümerbank 
ve Etibank tarafından bitirilmiştir1? ikincisi, 
İşçi Sigortaları Kurumu tarafından bitirilen iş
çi meskenleri hangi ihale usulleriyle yaptırıl
maktadır? -

En küçüik bir isnat düşüncesine kendimi 
kaptırmadan bir noktayı dikkatlerine arz et
mek isterim: Muhterem arkadaşlar, bir limitet 
şirket marifetiyle İşçi Sigortaları tarafından 
re'sen yaptırılmakta olan işçi meskenleri vardır. 
Bir bankanın da iştirak etmekte bulunduğu bu 
limitet şirketin maliyet esasına göre inşaat yap
makta olduğunu, maliyet üzerine % muayyen 
nispette kâr tanımak suretiyle inşaatın yürütül
mekte olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şimdi sormak isteriz; iktisadi hayatı, resmî 
sözcülerinin ifade ettiği gibi, henüz yerli yeri
ne oturmamış bir memlekette maliyete yüzde 
muayyen bir kâr vermek suretiyle inşaatı yü
rütmek ve mesken politikasını bu vasat üze
rinde inkişaf ettirmeye çalışmak doğru mudur1? 
(Soldan; doğru, sesleri) Kanaatimce doğru de
ğildir. Meselâ 20 kuruşa alınması lâzımgelen 
bir aded tuğlanın, maliyeti yükseltmek yani 
müteahhit kârını , kabartmak için, 40 kuruşa 
alınması - tabiî bu limitet şirketi tenzih ede
rek - iktisadi anlayışla kabili telif olamaz. 

Simidi arkadaşlarım; çalışma hayatımız hak
kında Demokrat Partinin kuruluşu senelerinde 
ve onu takibeden yıllarda neler söylenmiş ol
duğunu kısaca ve hâtıralarınızı tazelemek için 
arz edeyim. (Soldan; «Sen de söylüyordun», 
sesleri) Evet, ben de söyledim ve hâlâ da söy
lüyorum. Ama siz artık söylemiyorsunuz. (Sağ
dan; bravo, sesleri) (Soldan; gürültüler) Söy
lenenlerden bir tanesi şudur: «Milletin dişin
den, tırnağından artırdığımız paralarla yaptığı
mız işler arasında nisbetsizlik ve fark görülü
yor. Bunu yapmak suiistimal demektir.» 

Muhterem arkadaşlar , Sümerbank Umum 
Müdürünün D. P. İl Başkanı olduğu bir mem
lekette, Etibank Umum Müdürünün Va'fcan Cep-
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j lıesi. Başkanlığı yaptığı bir memlekette, siyasi 

kanaatlerin, bir parti kanaatinin iş hayatına 
nasıl tesir edeceğini ve çalışma hayatını nasıl 
hunhar 1 iı şekilde tahribedeceğini tahmin et
mez misiniz? (Sağdan; bravo, sesleri) (Soldan; 
gürültüler) 

BEİS — Cümlenizi tamamlayınız ve hunhar 
tâbirini nasıl kullandınız lütfen izah edin. 

MUSTAFA SARAÇ (Devanda) — Reis Be
yin emrini yerine getirmek için arz ediyorum. 

i Çalışma hayatını Sümerbank, Etibank Umum 
müdürlerinin Demokrat Parti emrinde olduğu 
bir devirde nasıl hunhar tarzda... (Soldan, şid
detli gürültüler) Dikkatinize arz etmek istiyo-
ıııın ve diyorum ki, 4841 sayılı Kanun çalışan
lar ve çalışanların hayatının tanzimiyle alâka-

j İı değil mi? Çalışına hayatında öylesine dikkat-
j li olmak lâzımdır ki, çalışan insanların emek

leri üzerine öylesine hassas olunmalıdır ki, çalış
ma hayatını, bir parti emrine tahsis etmek eme-

I linden, siyasi zevkinden kurtaramadığınız müd-
detçe hunhar olacaksınız. (Sağdan, alkışlar) 

I (Soldan, şiddetli gürültüler, sıra kapakları vur-
maları) 

| REİS — Konuşmalar bazan gürültüden ta-
; kibedilemiyor, zabıttan tesbit edeceğim ve icab-
| eden muameleyi yapacağım. 

Demokrat Parti Meclis Grupu adına Necdet 
! Azak. (Sağdan ve arka taraftan Mustafa Saraç 
| ve bir kısım arkadaşları dışarı çıktılar) (Soldan, 

«kaçma, kaçma» sesleri, gürültüler) 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA NECDET 
AZAK (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Çalış-

' ma Vekâletinin Büyük Millet Meclisi sakafı al-
ı tına getirdiği' mevzuat bir haylidir. Fakat zan-
j nediyorum ki, bu mevzuat tatili takibeden gün-
! lerde Yüksek Meclisin tasdik ve tasvibine arz 
j olunacaktır. Bundan başka Çalışma Vekâletinin 
î ihtisas şubelerinde hazırlanmış bulunan ve pey-
. derpey Yüksek Meclise arz edilecyk olan mev-
j zııat çalışma teşkilâtımızın vazifelerinde ne ka-
İ dar uyanık ve ne kadar gereği gibi çalıştığını 
ı göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz bütçesi yük
sek tetkik ve tasviplerine arz edilmiş bulunan 
çalışma Vekâletinin faaliyet mevzuları hakkmda-

j ki umumi görüşümüzü Muhterem Heyetinize arz 
| eylemek üzere söz almış bulunuyorum. 
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Herkes tarafından bilinen bir hakikattir ki, 

bir cemiyetteki sosyal politikanın müesseriyeti 
ve bu sahadaki koruyucu tedbirlerin vüsat ve 
şümulü o cemiyetin iktisadi bünyesinin kudret 
ve müsaadesiyle hudutludur. Çalışma saha ve 
imkânları çok dar olan, işçilerinin meslekî bil
gisi kifayetli olmıyan, sınai teçhizat bakımından 
fakir ve geri bir vaziyet arz eden cemiyete yeni 
kıymetler yaratan, çalışan zümre için teknik ve 
sıhhi koruma tedbirleri mevcut bulunmıyan, 
istihsal hizmetlerinde çalışanların yarınlarını ga
ranti altına almak suretiyle onlara endişeden 
âri ve rahat bir kafa ile çalışma imkânları sağ-
lamıyan bir ekonomide verimin az, sermaye ve 
kredinin pahalı, işçi ücretlerinin düşük ve sos
yal hizmetlere tahsis edilecek malî imkânların 
da kifayetsiz olacağı tabiîdir. Harekiyet arz et-
miyen böyle bir tablo iktisaden az gelişmiş ce
miyetlerin hususiyetlerini tebarüz ettirmektedir. 
Bu tablo bizim devraldığımız tablodur. D. P. 
iktidarının büyük bir hassasiyetle takibetmekte 
olduğu iktisadi kalkınma faaliyetleri belirli dev-
relerdeki neticelerini verdikçe, bu tablodaki çiz
giler, gelişmelerin kuvvetli ışığı altında, tedri
cen, sertliklerini ve dondurulmuş vaziyetlerini 
kaybetmekle ve geniş imkânlarla mücehhez üs
tün bir hayat seviyesine müntehi olacak ifade
leri aksettirmek temayülünü göstermektedir. 

Yıllarca evvel, sosyal meselelerimiz, (7) kişi
lik bir büronun ihdasiyle hizmet sahasına inti
kal ettirilmiştir, ikinci Dünya Harbinden evvel 
100 küsur kişilik bir teşkilâta bağlanan bu hiz
metler, bilâhara, yine mahdut imkânlı bir vekâ
letin faaliyet mevzuunu teşkil eylemiştir. Bugün 
ise, sosyal tedbirlerin tatbikatı, işleri binlerce 
memur ve mütehassısın istihdamını ieabettirecek 
bir seviyeye ulaştırmış bulunuyor. 14 senelik bir 
tatbikat devresinde ısdar edilmiş bulunan mev
zuat sayısı ve sağlanan sosyal himaye lıacmıyla 
D. P. nin binbir kalkınma kaygısiyle dolu olan 
yalnız (9) senelik iktidarı devresinde çıkarılan 
mevzuat sayısı ve bunların mümkün kıldığı ge
lişmeler karşılaştırılacak olursa; her memlekete 
nasibolmıyaeak bir ileri hamle yapılmış olduğu 
ve sosyal politikanın temin ettiği himayenin 
müesseriyeti ve şümul sahası, elde edilen iktisa
di imkânlarla mütenasibolarak genişletilmek su
retiyle bu politikanın bu esaslı umdesine iktida
rımızın samimiyetle sadakat göstermiş olduğu 
tebarüz eder. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizdeki sosyal haklar ve himayeler 

çok çeşitli sahaları nizama bağlıyan mevzuatın 
ve bunların aksettirdiği milletlerarası prensiple
rin garantisi altında bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, dünya mevzuatı muvacehesin
de, yüzümüz pâk ve anlımız açıktır. Hal böyle 
olmasına rağmen, zaman zaman muhalefet tara-
Ûndan bu mevzuda haksız ve ağır ithamlar ya
pılmaktadır. Bilhassa grev mevzuu ile sendika 
hak ve hürriyetleri noktaları üzerine teksif olu
nan bu tenkidler sırasında memleketimizde in
san haklarına ve sendika hak ve hürriyetlerine 
yer verilmediği ve sosyal adaletin meveudolma-
dığı yolunda yeisiz ve mesnetsiz iddialar ileri 
sürülmek suretiyle katî ve mutlak hükümler is-
tihracedilmek istenmektedir. Bu mevzuların ge
reği gibi tetkik edilmemesinden veya tetkikler
den hukuki ve mantıki mânalar istihracoluna-
mamasmdan ileri gelen bu yanlış görüşü reddet
mek için bu noktanın katî teşhisini koymak lâzım
dır. Memleketimizde hâkim olan prensip millî is
tihsal kuvvetimizin en kıymetli unsuru olan iş
çilerimize beşeri ekonomi sahasında gereken ye
rin verilmiş olmasıdır. Bu düşüncenin en yakın 
ifadesi Demokrat Parti Tüzüğünün 8 nci madde
sinde açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Parti
miz, insanlık haysiyetine ve bu haysiyetin ana
cak insanlık anahatlarının teminat altında bu-
lunmasiyle korunabileceğine olan imanını ve Dev
let mevzuatında bu prensibe dikkat ve riayet ey
lemeyi kendisi için başlıca vazife addetmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, insanlık 
haklarının vüsat ve şümulü zaman ve mekân 
içindeki telâkkilere göre, muhtelif devirlerde, 
çeşitli anlamlara göre ele alınmıştır. Fakat, her 
hal ve şartta, bu mefhumun indî ve şahsi kıs
taslara göre kıymetlendirilmesine imkân tasav
vur edilemez. Bugün, bizim de dâhil bulundu-
muz serbest demokratik dünya rejimi Milletler
arası teşekküller tarafından kabul ve beyan olu
nan umdelerle bu hakları tebellür ettirmiş bu
lunmaktadır. Mevzulunuzla alâkalı kısımların] 
ele almak suretiyle, sosyal sahadaki hak ve hür
riyetlerin başlıcalarmın; 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Beyanna
me ve sözleşmesiyle, Avrupa Konseyi tarafın
dan neşredilmiş bulunan iktisadi ve içtimai hak-
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lara ait prensiplerle ve nihayet milletlerarası 
çalışma teşkilâtının sendika hürriyeti ve sendi
ka hakkının himayesine dair Sanfirassisko 'da 
kabul eylediği 87 sayılı Milletlerarası Tanışma 
Sözleşmesiyle tebarüz ettirilmiş bulunduğunu 
görürüz. 

Bu hususu bu şekilde arz eyledikten sonra 
şu noktayı hemen belirtmek isteriz : Bu sosyal 
ve iktisadi hakların hemen hepsi memleketimiz
de cari bulunmaktadır. Dünyanın hür ve müs
takil Demokratik Sektöründe yer alan devlet
lerin sayısı (ki tahminen 80 e yakındır) ve 
bunların birbirinden farklı olan bünyeleri na
zara alınacak olursa, beyanname ve benzeri 
milletlerarası vesikalarda yer almış bulunan 
prensiplerden bir kısmının, devletler için eri
şilmesi lüzumlu görülen birer gaye şeklinde te
celli etmekte oldukları görülür. Grev mevzuu 
ile sendika veya sendika birliklerinin evvelden 
hiçbir müsaade istihsaline lüzum kalmadan di
ledikleri mümasil yabancı teşekküllere üye ol
maları meselesi de bu gayeler kısmında yer al
makta olup, bunlar büyük oluşların karşılıklı 
münasebetleri her halde bir nizama bağlana
caktır. 

Esasen bu mlilletlerarası vesikalarda bu 
prensiplerin (her devletin teşkilât ve kaynak-
lariyle mütenasibolarak gerçekleştirileceği). 
beyan, (bu hakların istihsalinin millî güvenli
ğin, âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, 
suçun önlenmesinin, sağlığın, ahlâkın veya ban
kalarının hak ve hürriyetlerinin korunması) 
sözleşme mülâhazalariyle mahdudolduğu (muh
telif zümre veya teşekküllerin diğer şahıslara 
veya teşkilâta karşı kanuniyet prensiplerine ri
ayet mecburiyetinde oldukları da sarih hüküm
lere bağlanmıştır.) Şu hale göre, gerek iktisadi 
ve sasyal haklan, gerekse sendike hak ve hür
riyetlerini afaki, tarafsız ve Milletlerarası 
prensiplere bağlıyan beyanname veya sözleşme
ler bakımından birçok dünya devletleriyle aynı 
seviyede bulunmaktayız. Bu Milletlerarası ve
sikaların muhtevalariyle bunları millî mevzuat 
halinde tebellür ettiren nizamlarımızın yüksek 
mâna ve ruhu karşılaştırılacak olursa bu haki
kat tanı bir vuzuha kavuşmuş olacaktır. 

Sosyal sahadaki himaye tedbirlerinin önü
müzdeki devrede de inkişaflar kaydedeceğine 
inancımız vardır. Bu mevzularda alâkalı ola-
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rak,. Hükümetin Yüksek Meclisin sakfı altına 
girmiş bulunan sonuçlarına ve Çalışma Vekâ
letinin ihtisas şubelerinde yapılan çalışmalara 
bir göz atmak bu kanaatimizi bir kat daha tak
viye ediyor. 

işçiler için bir serbest pazarlık zemini ha-
zırhyan kolektif mukaveleler kanun lâyiha
sı Meclis encümenlerine intikal etmiştir; 

Milletlerarası asgari normların hayli üs
tünde bulunan ve işçilerle müstahdemlere yıl
lık ücretli izin hakkı tanıyan kanun lâyihası 
Millet Meclisinin Umumî Heyet gündemine 
girmiş bulunmaktadır. 

İşçi ve müstahdemlerin, kanunla kurulu 
Eme'kli Sandıklariyle İşçi Sigortalarında geçen 
hizmet müddetlerinin birleştirilmesi mevzuuna 
aidolan- ve halen 10 'binlerce vatandaşı çok ya
kından alâkadar eden bir kanun lâyihası, ke
za Büyük Meclisin müzakere gündemine alın
mak üzeredir. 

İhtilaflı mevzuların daha süratle bir hal şek
line bağlanmasını temin sadedinde, İş Mahke
meleri Kanunu üzerinde Hükümet tarafından 
teklif olunan tadilât Meclis encümenlerine gel
miş bulunuyor. 

İş Kanununun m enettiği fiilleri irtikâbeden-
ler hakkında bu kanunda yazılı cezaların artı
rılması gayesini istihdaf eyliyen bir kanun lâ
yihası da keza. Meclis encümenlerinde tetkik 
edilmektedir. 

Bir kısım milletlerarası çalışma sözleşmele
rine iltihakımızı derpiş eyliyen mütaaddit ka
nun lâyihaları da yine Meclis encümenlerine 
tevdi edilmiştir. Dalha büyük bir -vatandaş kit
lesini sosyal 'himayenin şümulünü almak üzere 
kanunlarda ifası gerekli tadiller hazırlanın afa
tadır. Kadın ve erke'k işçilerin tekaütlük yaş
ları yeniden gözden geçirilmek suretiyle, vale
tinden evvel ihtiyarlık arazı gösterenler hak
kında, sigorta 'bakımından daha elverişli şart
ların tatbikini temin edecek usuller tesbit olun
maktadır. 

İş arz ve talebi piyasasının işsizlik sigortası 
bakımından tetkikleri yaptırılmıştır. Büyük bir 
işçi 'kitlesini sinesinde toplıyan Devlet Sanayi 
Sektörünün tatbik edilegelen ve işçi ücretle
rinden ayrı olarak yandan çeşitli sosyal yar
dımların bütün bu sektöre nevi ve miktar ola-
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rak yeknasak bir şekilde yapılmasını sağlıya-
cak hazırlıklar ikmal edilme'k üzeredir. 

îş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve asgari 
ücretler üzerinde, tatbikattan almana neticele
re göre lüzumlu görülecek ayarlamalar formül
lere bağlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını; bu kısa müddet 
içindeki 'konuşmam esnasında sizlere mâruzâtını 
(bundan ibarettir. Yarının kuvvetli, müreffeh, 
teknik, uyanık ve büyük Türkiye'sinin hazır
lanmasına, 'bilgileriyle, kol kuvvetleriyle, iş aşk 
ve şevkiyle ve bu mesut yarını hazırlıyan par
timize olan itimatlariyle iştirak etmekte bulu
nan asil ve mert Türk işçilerini hu 'kürsüden 
grupumuz namına selâmlamakla sözlerime son 
veriyorum. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Beylerini kullanmıyan arkadaşlar 
var mı?... Eey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Çalışma Vekili. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlar, 'memleketimizde 
çalışanlarla çalıştıranların karşılıklı olarak 
haklarım, vazifelerini ve mesuliyetlerini ka
nunların ışığı altında düzene koymakla mükel
lef bulunan vekâletimin ve vekâletime bağlı 
kurumların faaliyetlerini uzun uzun anlatacak 
değilim. Esasen Bütçe Encüm enindeki müzake
reler sırasında geniş izahlarda 'bulunmuş 'birçok 
arkadaşlarımın suallerine de etraflı cevaplar 
vermiştim. Eğer müsaade ederseniz, (bugün, iş 
hayatımızın geleceği ile alâkalı faaliyetlerimizi 
ele almak istiyorum. 

Hiç şüphe yok ki, 'bir cemiyet topluluğunun, 
muasır medeniyet seviyesine yükselmesinin ilk 
şartı, kuvvetli bir iktisadi hünyeye sahibolmak
tır. Kuvvetli bir iktidasi bünyenin tahakkuku 
da, iki büyü kudretin, sermaye ile emeğin, tam 
hir ahenk içinde birleşmesine 'bağlıdır. 

îşte bu ahengi temin edecek ilk yol, bu iki 
unsurun bütün »münasehetlerini adilâne esaslar 
içinde düzene koyacak olan kanun yoludur. 

Muhtelif vesilelerle arz ettiğim gibi, 1950 
den bu yana, iktidarımız, çalışma hayatını dü
zene koymak maksadiyle 38 kanun, 21 nizam
name, dokuz talimatname ve altı kararname çı
karmıştır. 

Mukadderatını emeğine bağlamış olan bü
yük hir kütlenin hayat seviyesini yükseltmek ve 
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sosyal güvenliğini teminat altına almak maksa
diyle gayretlerimizi her gım hir az daha artırı
yoruz. Memleketimizde bütün iş gücünü verim
li kılmak ve tam çalışmayı sağlamak, iktidarı
mızın sosyal politika anlayışının esasını teşkil 
et etmektedir. Bu gayeleri 'kısa zamanda ta-
hakkıı'k ettirebilmek maksadiyle,mevcut kanun
larda lüzumlu değişiklikleri yapmaya, ve yeni 
kanunlar ısdarına önem. vermekteyiz. 

İş hayatımızda pek büyük bir (boşluğu dol
duracağına şüphe olmıyan «Kolektif iş akdi» 
kanun tasarısı, yine aynı derecede ehemmiyetli 
«Yıllık ücretli izin», «İş Kanununda yazılı pa
ra cezalarının değiştirilmesi», «İş Mahkemeleri 
Kanununun tadili» ha'kkında'ki tasarılarla 
«Aracılar Kanunu» tasarısı Büyük Meclisin 
tetkikinde bulunmaktadır (Soldan, bravo ses
leri) 

Bunların yanında «Garson ve benzeri işçi
lerin hizmet karşılıkları hakkındaki Kanu
nun tadiline dair olan» tasarı ile çeşitli işçi si
gortalarının Garp memleketlerinde olduğu gi
bi bütün çalışanlara kısa bir zamanda teşmili
ni sağlıyacak olan «Sosyal sigortalar» kanun 
tasarısı Yüksek Başvekâlete takdim olunmuş
tur. Son kanunun, Sosyal Sigortalar Kanunun
da çalışma hayatımız bakımından ehemmiyeti 
çok büyüktür. 

Bu suretle sigorta ile mevcut teminatın bir 
tek işçi çalıştıran iş yerlerine de teşmilleri im
kânını bulacağız. 

1936 yılında kabul edilmiş bulunan ve bu
günün ihtiyaçlarını karşılıyamaz hale gelen 
«îş Kanunu» üzerindeki çalışmalarımız tamam
lanmış olup ileri hir zihniyetle yeniden kaleme 
alınmış olan tasarı vekâletlerin tetkiklerine arz 
olunmak üzeredir. Bunun gi'bi, vekâletimiz Teş
kilât Kanunu da yakında Yüksek Başvekâlete 
sunulacaktı?*. İşçi Sigortaları Kurumu Teşkilât 
Kanunu, İş ve İşçi Bulma. Kurumu Teşkilât 
Kanunu, Sendikalar Kanunu tadilâtı, Çıraklık 
kanunu tasarısı ve Tarım iş kanunu tasarısı 
üzerindeki çalışmalarımız da son safhasına gel
miş bulunmaktadır. 

Büyük kütleleri alâkadar eden mevzuat ara
sında şünhe yok ki Emekli sandıkları kanun
ları ile İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi iş
lerde gecen hizmetlerin birleştirilmesini temin 
edecek olan tasarı mühim 'bir yer işgal etmek-
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tedir. Bu tasarı, Çalışma ve Maliye encümen
lerince kabul olunmuş ve Bütçe Encümeninin 
tetkikine sunulmuştur. Yakın bir zamanda ka
nunlaşacağını ümit ve temenni etmekteyiz. j 

Sosyal sigortalardan işçilerimize temin edilen ' 
menfaatlerin genişletilmesi ne kadar arzumuz ise, 
Sigorta kanunlarının şümulüne giren vatandaşla- , 
rın çoğaltılması da o kadar emelimizdir. Burada, 
Hastalık ve Analık sigortalarının, sigortalı işçi
lerin ailelerine de teşmili hususunda prensip ka
rarına varmış olduğumuzu memnuniyetle ifade 
etmek isterim. Bu çok mühim hedefe ulaşabilmek 
için esasları tesbit ve gerekli kanun lâyihasını 
hazırlamak maknadiyle mütehassıs elemanlar ça
lışmalarına devam ediyorlar. 

Üzerine Önemle eğilmiş olduğumuz sosyal dâ
valardan biri de, malûl ve ihtiyarların sağlık yar
dımlarından faydalanmaları hususudur. Bildiği
niz gibi, halen İşçi Sigortaları Kurumundan ma
luliyet ve ihtiyarlık aylığı alan vatandaşlar, has
talıkları halinde Sigortadan yardım görmezler. 
tşte, hiçbir külfet altına sokulmaksızm bu vatan
daşların da sağlık yardımlarından faydalanma
larını temin etmek için gerekli etüdleri yapmak
tayız. 

Sosyal sigorta fonlarından faydalanmak su
retiyle sigortalılarımıza ucuz ve sıhhi mesken te
mini konusundaki çalışmalarımız, bundan böyle 
daha büyük bir hız alacak, geniş kitlelerin kısa 
zamanda mesken sahibi olmaları sağlanacaktır. 

C. H. P. Sözcüsünün işçilerimizin mesken sa
hibi olmalariyle alâkalı hususa dair öğrenmek is
tediği ve Encümende ifade edildiğini söylediği 
rakamları bir kere daha burada arz etmek iste
rim. Rakamlar şunlardır : 

Kooperatif eliyle inşa ettirilenler 11 002, Sü-
merbank tarafından inşa ettirilenler 396, Etibank 
tarafından inşa ettirilenler 1 596, Kurum tara
fından bizzat inşa ettirilenler 1 861 adeddir. 
Ve yekûnu 14 855 e baliğ olmaktadır. 

Modern sağlık tesisleri inşasına program dâ
hilinde devam ediyoruz. Halen sigortalı işçileri
mizin tedavisi ile uğraşan sağlık tesislerimizin 
yatak sayısı 3 000 civarındadır. Yakın bir ge
lecekte bu rakam yüzde yüz bir artışla 6 000 e 
yükselecektir. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kabul etmek lâzımgelir ki, memleketimizde, 

sosyal sigortalar, son 'birkaç sene içinde ileri mer-
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halelere ulaşmıştır. Hedefimiz çeşitli sosyal si
gortalardan sağlanan hakları ve menfaatleri daha 
da artırmak ve bunun yanında faydalanma şart
larını hafifletmektir. Bu maksatla, biraz evvel 
izah ettiğim çaışmalardan başka, yürürlükte bu
lunan sigorta kanunları üzerinde, çeşitli yönler
den tadiller yapılmasını hedef tutan çalışmaları
mızın da ileri bir merhaleye ulaştığını beyan et
mek isterim. 

Vekâletimiz üzerinde hassasiyetle durduğu ko
nulardan biri de, memlekette iş arz ve talebini 
düzenlemek ve mevcut insan gücünü daha verim
li hale getirmenin tedbirlerini almaktır. Bu sa
hadaki çalışmalarımızın her gün biraz daha ge
lişmekte olduğu (sizlerce de malûmdur. 

Memleketimizde iş yerleri durmadan artmak
ta, sanayi müesseseleri çoğalmakta, bunun neti
cesi olarak da bu müesseselerin ihtiyacı olan ele
manları temin hususundaki gayretlerimiz de bü
yük bir hız kazanmaktadır. 

Bunun yanında, işçilerimizi kalifiye hale ge
tirmek, yeni kalifiye işçi yetiştirmek mevzuunda 
gerek Maarif Vekâleti ile müştereken ve gerekse 
I'CA ile birlikte yapmakta olduğumuz çalışmalar 
da memnuniyet verici neticelere ulaşmıştır. Bu 
yoldaki faaliyetlerimizi her yıl biraz daha geniş
letmekte olduğumuzu da burada ifadeden zevk 
duyarım. 

Muhterem arkadaşlar, burada konuşmuş olan 
arkadaşların sözleri üzerinde de birkaç cümle 
ile durmak için müsaadenizi rica ederim. 

«Sendikalar üzerinde baskı yapılıyor mu?» 
diye sual sordular ve bu sualin cevabı bidaye-' 
ten hazırlandığı şekilde müspet olarak verildi. 
Adana'da cereyan etmiş olan bir zabıta vakası, 
sendikalar üzerinde baskı yapıldığının bir delili 
olarak ileri sürüldü. Burada bir noktaya şah
san cevap vermek istiyorum. 

Şimdi, bu zabıta vakasına ismi karışan zat 
C. H. P. nin Bursa adayı imiş. Arkadaşlarımı
zın bildiği şekilde ben bir Bursa Mebusuyum 
ve bu muhterem zat benimle beraber Bursa'da 
seçim kampanyasında bulunmuş. Ben kendisini 
tanımak ihtiyacını hissetmedim. (Sağdan, gü
rültüler, gülüşmeler) Kendisinin, bir partinin 
namzet listesini doldurmaktan başka bir fonksi
yonu olduğuna inanmıyorum. Şimdi bu zatı Ça
lışma Vekili olduktan sonra tanıdım, kendisiyle 
iyi de görüşürüz. Beni ziyarete geldi görüştük. 
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Bazı işçi meseleleri hakkında mübadelei fikrey-
ledik. 

Bu zatın şu olması, bu olması, Bursa Mil
letvekili adayı olmasının insafla alâkası yoktur. 

Sonra, baskı yapıldığı hakkındaki iddianın 
tekzibi bu beyanın içindedir. Hasan Öz güneş 
denilen zat Cumhuriyet Halk Partisi mensubu, 
milletvekili adayı ve bu zat sendika başkanı bu
lunmakta... Bunun baskı neresinde? Birçok 
Halk Partili, tarafsız başkanlar mevcut. Eğer 
sendika toplantılarında baskı yapılmış olsa idi 
Hasan özgüneş'in başkan olmasına imkân var 
mıydı? Türk işçisi sendika toplantılarında reyi
ni büyük bir serbesti içinde vermektedir. De
mokrat Partinin reylere ve vicdanlara tasallut 
harcı değildir, bunun böyle bilinmesi lâzımdır. 
(Soldan, alkışlar) 

Şimdi bir noktaya daha temas ederek sözle- j 
rimi bitirmek istiyorum : j 

Bizim bu sosyal politika alanı romantizme 
çok müsait bir alandır. Romantizmde insan, bil
diğiniz gibi, çoştukça, coşar, açıldıkça açılır. 
Ama Halk Partisi Grupunun romantik genç 
delikanlı sözcüsü, konuşmalarına «hain, hunhar» 
gibi kelimeleri sokmamaya itina etmesi lâzım-
gelirdi. Tavsiye ederim arkadaşıma; bizim sos
yal edebiyatımızda bu gibi kelimelere yer yer
mesinler. Bizim tek amacımız her vesile ile ken
disinin hizmetlerini takdir ettiğimiz Türk işçi
sinin civanmertliğidir. Ve bu neviden hasmane 
bir konuşmanın bu edebiyata sokulmaması lâ-
zımgelir. 

Arkadaşlarım; hakikati halde sosyal dâvayı 
bir husumet dâvası haline getirmek ve burada 
bu sözleri sarf etmek bu vatanın menfaatine 
uygun düşmez. Bunu böyle takdir etmek lâzım

adır. 
Halk Partisinin bu gayretkeş sözcüsü sözle

rini bu bakımdan frenlemiş olursa memlekete 
hizmet etmiş olur. (Soldan, alkışlar) 

BEİS — Efendim, Mustafa Saraç'ın demin
ki sözlerine ait zaptı getirdik. Kâtip arkadaşlar
la beraber tetkik ettik. Filhakika burada «hain» 
ve «hunharca» kelimeleri kullanılmıştır. Fakat 
bu sözlerin muayyen bir teşekküle hakaret şek
linde kullanıldığına dair cümlenin yukarısı ve 
aşağısı arasında bir irtibat yoktur. Her hal ve 
kârda kullanılan kelimenin nezahetc uygun ol
madığı kanaatine Riyasetçe varılmıştır. Bu 
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itibarla... (Soldan, «hakaret var» sesleri) Vazi
yeti arz ettim, bunların zabıttan çıkarılması 
hususunun Yüksek Heyetinize teklif edilmesi
ni kararlaştırdık. Bu itibarla nezahete uygun 
olmıyan bu kelimelerin zabıttan çıkarılmasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... (Soldan, 
«zabıt okunsun» sesleri) Kabul etmiyenler... 
Zabıtta kalması kabul edilmiştir. 

Recep Kırım, buyurun. 

RECEP KIRIM (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Memleket işçisinin sosyal güvenliğini sağla
mak ve refahını temin etmek için şüphesiz geniş 
mevzuatın tedvinine ve buna mukabil bâzı ted
birlerin alınmasına ihtiyaç görülmüştür. Misal 
olarak, son senelerde çıkarılan ve tadil edilen 
birçok kanun ve nizamnameleri, bu ihtiyacın bir 
anlayışı olarak görüyoruz. Tecrübeler göstermiş
tir ki, her çıkarılan kanun tatbikatta önceden dü • 
şünülen uygunluğu muhafaza edememekte ve za
manla birtakım gelişmeler ihtiyacını göstermek
tedir. 

Son yıllarda bilhassa sigorta mevzuatında ge
tirilen yenilikler ve yapılan tadiller, bu müspet 
anlayışın güzel bir neticesidir. Son seneler içeri
sinde Hastalık, Analık, Kaza, ihtiyarlık sigorta
larına işçi lehine mühim ilâveler yapılmış ve ma
luliyet (sigortası tesis olunmuştur. Ücretli haf
ta tatilinin tama iblâğı çok müspet ve sevindiri
ci olmuştur. 

isimlerini birkaç satır içerisinde saydığımız 
bu kanun maddeleri mâna ve şümulleri ile bir
likte tetkik edildikleri takdirde, ihata ettikleri 
sosyal sahanın ehemmiyeti daha iyi kavranılmış 
olur. 

işçi lehine yapılmakta olan bu iyi hizmetler 
yanında işçi meskeni meselesini de gözden geçir
mek icabeder. Uzun vadeli krediler vasıtasiyle 
işçi yapı kooperatiflerine sağlanan faydalar, işçi 
meskeni mevzuunu halletme yoluna konulmuş
tur. Birkaç seneden beri devam eden tatbikat en 
mükemmel örneğini Ankara'da «Varlık» mahalle
sinin inşasında göstermiştir. Burada 500 daireli 
19 apartman, İşçi Sigortaları Kurumu Genel Mü
dürlüğü tarafından, bir inşaat mevsimi içinde ik
mal edilmiş ve işçinin hizmetine tahsis edilir ha
le gelmiştir. 

Şüphesiz işçi yapı kooperatiflerinin yanında 
"ok daha verimli olan bu usulün ittihazı ve umu-
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mileştirmesi daha çok semereli olacaktır. 
Çalışma Vekâletinin işçi mesken meselesini hal
letmek bakımından getirdiği bu yenilik sosyal ih
tiyaçlarımızın en mühimlerinden birini daha gi
dermiş olacaktır. 

Birkaç sene zarfında Büyük Millet Meclisi ta
rafından işçi lehine çıkarılan 'bu kanunlar seri
sine, ileride daha mükemmel bir sendikalar Ka
nununun, grev ve kolektif akit yapma hakkının 
ve yıllık ücretli izin ve daha birçoklarının ek
leneceğine inanıyoruz. Sevgili arkadaşlarım bu
nu niçin okuduğumun erbabı mueibesini izalı ede
yim. 

C. H. P. Meclis Grupu adına gecen yılın Ça
lışma Bütçesi Sözcülüğünü yapan ismail İnan, 
1957 seçimlerinden tam 43 gün evvel Türk - iş 
Genel Sekreteri olarak bu beyannameye imzasını 
koymuştur. 

Bu ifadesi ile Türk işçisine, Türk efkârına 
şu beyanatı arz etmesi ve mebusluk pahasına on
dan sonra kanaatlerini değiştirerek, - üzülerek 
beyan edeyim ki - C. H. P. Grupunun Sözcülü
ğünü yapması, hem partisi, hem kendisi için bü
yük bir talihsizlik âmili olmuştur. 

İkinci talihsizlikte yine 1957 seçimlerinde 
partimizden mebus olan ve şimdi O. H. P. Gru
pu Sözcülüğünü yapan Saraç, Zonguldak'ın Ga-
ca köyünde çok kalabalık bir vatandaş huzurun
da inönü için bakın neler söylemiştir?.. Bunu 
öğrenmek istemez misiniz?.. («Söyle söyle» sesle
ri) Söylüyorum: «Uzun zaman bu memlekette 
Reisicumhuıiuk yapmış, sonra Başvekillik yap
mış olan bu adamı ben Gaca köyüne muhtar da
hi yapmam.» Evet bunları söyliyen Saraçîn 
Halk Partisi Sözcüsü olarak işçi meselelerini mü
dafaa etmesi büyük bir talihsizlik olmuştur. Halk 
Partisinin en az konuşabileceği bir mevzu varsa 
o da arkadaşlar işçi meseleleridir. Bu sahada 
tatbikattan gelmiş bir arkadaşınız olarak kendi 
devirlerine ait sendika hürriyetine ve işçilere re
va görülen muamelelere beş dakika içinde cevap 
vermek imkânını bulamıyorum. Eğer bana dalı a 
on dakika konuşmak fırsatı verilmiş olsaydı size 
'bu mevzuda tonlarca misal verebilirdim. O zaman 
burada benden evvel konuşmuş olanların nasıl 
bir zorlama ve sıkıntı içinde hilafı hakikat beyan
larda bulunduklarını kolaylıkla anlıyacaktmız. 

Bu memlekette işçilerin ücretinin azlığından 
şikâyet edenler kendi, iktiısaden ölü devirlerini 
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hatırlasınlar. Demokrat Partinin iktidarı devrin
de işçiler hakiki huzura kavuşmuşlardır, yapılan 
yatırımlar neticesinde de Türk işçisi hak ettiği 
refaha kavuşacaktır. 

Arkadaşlar zamanımın dolması sebebiyle mâ
ruzâtımı burada kesmek zorunda kalıyorum, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, bravo sesle
ri, alkışlar) 

REİS — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyi
hasına 315 oy verilmiş, 273 kabul, 42 ret, lâyiha 
kanuniyet kesbetmiştir. 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Sataşma 
var, söz istiyorum Reis Bey, 

REİS — Müsade buyurun efendim, şimdi siz 
sataşıyorsunuz, zira ben oy tefhim ediyorum. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Teş
kilât kanun lâyihasına 309 oy verilmiş, 289 ka
bul, 20 ret, lâyiha kanuniyet kesbetmiştir, mua
mele tamamdır. 

Beyefendi, Riyaset size sataşıldığına kaani de
ğildir. 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Arkada
şımız Mustafa Saraç şu (sözleri şurada söyledi di
yor. O tarihte ne söylediğimi bilmek lâzımgelir, 

REİS — Sataşma olduğunda ısrar mı ediyor
sunuz? 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Evet... 

REİS — Arkadaşımız kendisine sataşıldığını 
İddia etmektedir. Sataşmayı kabul edenler... Et-
miyenler... Sataşma olduğu kabul edilmemiştir. 

Kifayeti müzakere takriri var, okutuyoruz. 

B. M. M. Riyasetine 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını arz 

ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 

Şevki Hasırcı 

RElS — Kifayet aleyhinde, buyurun Fethi 
Çel'ikbaş.. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim 
ben de söz istemiştim. 

REÎS — Rica ederim, Riyasetten aleyhte ilk 
defa Fethi Çelikbaş sözistedi ve ben de kendisine 
söz verdim. 

FET1ÎI ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, son defa konuşan arkadaşımız dahi 5 
dakikalık müddetten şikâyet etti : «Şu beş daki
kalık zaman ile mukayyet olmasaydım, mevzuu 
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daha etraflı izah mümıkün olacaktı» dedi. Buraya 
çıkan bütün arkadaşlarınız da bundan şikâyetçi. 

İşte arkadaşlar, hem kendinizi takyidediyor-
sunuz, hem de kendiniz bundan şikâyet ediyorsu
nuz. (Sağdan, bravo sesleri) Burada konuşacak 
arkadaşların takyit hakkında konuşma hakları 
vardır, ama sizlerin asla. (Sağdan, bravo sesleri) 
Bu itibarla, hiç olmazsa, şu konuda söz istiyen ar
kadaşlar konuşsun ve daha fazla bir vuzuha kavu
şalım, arkadaşlarımız da ona göre rey versinler. 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

P. 
101 Vekil tahsisatı 

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

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

2 794 202 

475 200 

358 095 

63 410 

211 605 

4 200 

1960 C : 4 
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301 Merkez daireleri büro masraf
ları 27 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 77 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 102 000 
REİS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 314 350 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 10 000 
REİS — Kabul edenler... Eİrai-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 703 500 
REİS — 307 nci fasıl hakkında Übeyde Elli. 

ÜBEYDE ELLİ (Ankara) — Çalışma Ba
kanlığına ait 1960 yılı bütçesinin 307 nci harcı
rahlar faslı vesilesiyle ben de kadın işçileri alâ
kadar eden üç noktaya kısaca temas etmek isti
yorum : 

1. Milletlerarası çalışına sözleşmeleri gere
ğince kadın ve erkek arasındaki ücret ve müd
det gibi... 

REİS — Hanımefendi, bu fasıl harcırah faslı. 

ÜBEYDE ELLİ (Devamla) — Müfettişlerle 
ilgili konuşuyorum. Kadın ve erkek arasındaki 
ücret ve müddet gibi birtakım farkların kalkmış 
bulunması lâzımken bu eşitliği henüz tesis etme
miş iş yerlerinin mevcut bulunduğu söylenmek
tedir. 

2. Memleket endüstrisinde çalışan işçilerin 
hemen yarısı kadın olduğu halde müfettişler ara
sında kadın müfettişler bulundurulmaması, ka
dın işçilerin sosyal durumları itibariyle, teftiş 
hizmetlerinin haklı ve sıhhatli yapılmadığından 
şikâyet edilmektedir. 

3. Alâkalı kanun ve tüzük hükümleri gere
ğince 100 kadın işçinin bulunduğu iş yerinde 
bulunması icabeden çocuk kreşlerinin ve süt oda
larının birtakım teşekküllerde ve bilhassa hususi 
teşekküllerde henüz tesis olunmadığı söylenmek-
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tedir. Bütün bu hususların işçiler lehine araştı
rılmasını Yüksek Meclisiniz huzurunda Muhte
rem Vekilimizden rica etmek isterim (Sağdan : 
Alkışlar) 

REÎS — Çalışma Vekili. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlarım, kadın ve erkek 
işçiler arasında ücret bakımından bir ayrılık 
gözetilmemesi ve yapılmaması mevzuatımızda 
yer almış bulunmaktadır. 3008 sayılı tş Kanunu
na 5018 sayılı Kanunla eklenen birinci maddeyi 
huzurunuzda okuyorum : 

(Bir iş yerinde aynı mahiyette işlerde ve ay
nı verimle çalışan kadın veya erkek işçilere sa
dece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ve
rilmez.) 

Hâdise böyle olduğuna göre cinsiyet farkı 
dolayısiyle kadın işçilere, aynı işi aynı verimle 
görmeleri şartiyle, noksan ücret aldıkları hak
kındaki iddiayı teyidetmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan muhterem hanımefendi müs
terih olsun, çalışma müfettişlerimiz meyanmda 
beş tane hanım arkadaşımız vardır. Bunlar iş 
yerlerinde kadın işçilerin sosyal şartları üzerin
de çalışmaktadırlar. Kadın işçilerin adedi arttığı 
takdirde kadın müfettişlerin adedlerini de ar
tırmakta tereddüdetmiyeceğiz. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P . 
308 

309 

403 

408 

416 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

11 000 

40 000 

6 000 

100 000 

168 000 

2.1960 0 : 4 
F. Lira 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 35 000 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, fasıl üzerinde konuşurken 
Türk işçisinin, Demokrat parti iktidarından 
görmüş olduğu alâkayı veya içinde bulunduğu 
refahı belirtmek, bir Mebus olarak benim vicda
ni vazifemdir. 

Şunu belirtmek isterim ki Türk, işçisine 
hunhar diyen halk partililerin kedileri hun
hardır. Türk işçisini senelerce inlettiniz, ne
fes aldırmadınız. (Sağdan sadede sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, fasıl üzerinde ko
nuşuyorum. Bugün iş veren de memnun, iş alan 
da memnun. Artık inliyen, sefil ve perişan olan 
Türk işçisi Demokrat parti iktidarı devrinde 
kalmamıştır. îş verenler işçilerimize lâyık 
olan muameleyi yapmakta ve ücretini vermek
te, sosyal hizmetlerini yerine getirmektedir. 
Böyle bir hizmet içinde vazife gören Türk işçisi. 
nin refahı karşısında şaşıran Halk Partililere 
ve Saraç'a diyorum ki, «ey Saraç, söyledikle
rin senindir, Türk işçisini bunlardan tenzih 
ederim!» (Soldan alkışlar) 

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

F . 
451 

Lira 
30 O00 Yayın masrafları 

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

452 Staj masrafları &0 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
•gerektirdiği masraflar 703 970 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — İsmail înan. 
ÎSMAÎL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; Milletlerarası münasebetler faslı 
dolayısiyle bir meseleden bahsetmek lüzum ve 
mecburiyetini duydum. 

Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonu
nun hür dünya teşkilâtına katılmak için yıllar-
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dan beri tekrarlanan talebinin bir türlü netice
lenmemesi, hele tamamen cevapsız ve karşılık
sız kalmış olmasını mazur gösterecek tek bir 
sebebin mevcudiyetine inanmak mümkün de
ğildir. Sebep nedir? Söze gelince Türk işçisi
nin vatanperver ve faziletli olduğundan alabil
diğine bahsedersiniz. Fakat vatanperverliğin 
ve faziletin gerektirdiği hakların verilmesi nok
tasına gelince şüpheli birtakım hareketler cere
yan eder. (Soldan gürültüler, sıra kapaklannat 
vurmalar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Asla! Ne 
şüphesi ? 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Dinleyin. Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun, yani 
Türk sendikalarını temsile yetkili organa dün
ya camiasında temsil edilmek imkânını vermek 
istememenin, mânasını hangi mâkul seb'ebe bağ
lıyacaksınız? Başkasını bırakın, kendinizi 
inandırabilir misiniz ? 

Yakın zamana kadar Kıbrıs meselesini dili
nize doladmız, mâni olarak gösterdiniz. O da 
halledildi, hâlâ Türk işçisinin beynelmilel mü
nasebetlerdeki yerini vermemekte ısrar etmenin 
onun olgunluğundan şüphe etmek değildir de 
nedir? 

Bir başka mesele : 
Amerika'ya altı sendikacı davet edilir.. (Sol

dan gürültüler) Masraflarını Karşılık Güvenlik 
Teşkilâtının taahhüdetmesine rağmen, bir tür
lü bu muamele tekemmül etmez. Bunların 
Amerika'ya gitmesine müsaade etmiyen zihni
yetin işçiyi sevdiğinden bahsetmesine imkân 
olamaz. İşçi vatandan, merak etmeyin, bunları 
hassasiyetle takibetmekte ve cevap gününü sü
kûnetle beklemektedir. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Arkadaşlar; 
(Soldan gürültüler) 

»*• • • ı . . . 

Reis Bey, bir iki dakika her zaman arkadaş
lara müsamaha ediyorsunuz, lütfen ban da 
ediniz. 

REİS — Zaten iki dakika müsamahalı ko
nuştunuz. Tamâmdır. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Recep Kırımı
nızı gürültülerle kurtardınız. 

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

2.-1900 0 : 4 
. F . Lira 
I 501 Geçen yıl borçları 1 000 
j REİS — Kabul edenler... Etıni-
! yenler... Kabul edilmiştir. 
I 502 1955 - 1958 yılları borçları 1 200 
j REİS — Kabul edenler... Btnıi-
! yenler... Kabul edilmiştir. 
j 601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 

maddesinin (A) fıkrası gere
ğince İş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 100 000 

ALİ LÂTİFAOGLU (İsparta) — Muhterem 
arkadaşlarım; Çalışıma Vekâletinin Maarif Vekâ
leti ile müştereken, çalışarak halk eğit imi ve işçi 
•eğitiminde gösterdiği çok yakın alâka ve müspet 
faaliyetlerine teşekkür ederek sözüme başlıyorum. 

işçi Bulma Kurumu Maarif Vekâleti Teknik 
Öğretim Müsteşarlığı ile iş birliğinde bulunarak 
Kırıkkale ve Karabük'te iş okulu açmıştır. Bu 

î okulda, fabrikalarda çalışan işçiler kurs görmekte 
ve bir kısmı da talebe olarak devam ekmektedir. 
Bu işçiler fabrikada çalışırken geri kalan zaman
larında ilkokuldan başlamak üzere sanat okulla
rına, sanat enstitülerine, ticaret okullarına ve ti
caret liselerine, teknik okullara devaım etmekte
dirler. Bu işçiler okuma - yazmadan, kadın sanat
larından başlıyarak 30 çeşide varan sanat ve ma
haret kursları halinde, fabrikada çalışan unsur
lar yetiştirilmektedir. İşçilerin devam ettiği bu is 
okulları büyük iş merkezlerinde işçinin pratik bil
gisini ve kazançlarının artmasında rol oynamakr 
tadır. İşçiye ve halk eğitimine yardım eden en 
mükemmel müe^eselerdir. 

Ayrıca büyük iş mei'kezlerinde yine bu mak
satla kurslar açılmaktadır. Gördüğümüz ve be
ğendiğimiz faaliyetlerde bulunan iş ve işçi Bul
ma Kurumunun bu seneki tahsisatında geçen se
leye nazaran 100 bin liralık bir eksilme müşahe
de edilmektedir. Gönül arzu ederdi ki, Adana, iz
mir ve istanbul'da da böyle okulların açılması 
için tş ve İşçi Bulma Kurumuna Vekâletin büt
çesinden geniş yardımlar yapılsın. 

Sözlerime bu faaliyetlerinden dolayı İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna sonsuz teşekkürlerimi tekrar 
arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenkr... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti bütçesi bitmiştir. 
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V — Semayı Vekâleti 

12. — Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyiham ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/467) (1) 

REİS — Sanayi Vekâleti 1960 yılı bütçesiyle 
Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Tevfik Ünsalan, 
Oemal Züfotü Aysan, 
Hasan Tez, 
Muhtar Başkurt, 
Hasan Değer, 
Suat Başol, 
Nâzım öztürk 
Orhan Uygun, 
Turgut Yeğenaga, 
Nezih Tütüncüoğlu, 
Emin Soysal, 
Hüseyin Balık, 
Reeep Dengin, 
Necati Tiopeuıoğlu, 
Rıza Tekeli, 
Himmet ölçmen, 
ismail İnan, 
Baki Erden, 
Hamza Eroğlu, 
Fertd Melen, 
Halim Abeşalp, 
Rauf Baiyındır, 
Nüzhet Çubukçu, 
Fethi Ülkü. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Rıza Tekeli. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA RIZA 

TEKELİ (AdanaJ — Muhterem arkadaşlar; 
memleketin sanayi, madenler, enerji işlerini 
umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekil
de tanzim etmekle vazifeli Sanayi Vekâleti, va
zifesini lâyıkiyle yapmış olmaktan uzaktır. 

D. P. Hükümetlerinin muayyen bir sanayi po
litikası olmadığı için, sınai tesisler, bizzat D. P. 
Başkanının itiraf ettiği gibi, partisi mebusla
rının isteklerine uyularak vilâyetlere dağıtılmış, 
fakat Umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygunluk, 
finansman imkânları, priyorite, verimlilik ve 

(1) 57 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1960 O : 4 
ucuz istihsal şartları nazarı dikkate alınmamış, 
kısaca denilebilir ki, yapılan işlerde Rcgional 
ekonomi zihniyetinden kurtulamamıştır. 

Devlet sektöründe kurulan sanayi ve ener
ji tesisleri, hesapsızlık ve israf yüzünden, ihale 
bedellerinin dört katma mal olmuşlardır. Ba
rajların, fabrikaların ihale ve ikmal bedelleri bu 
gerçeğin reddedilmez delillerini teşkil etmekte
dir. (Yeter ki, dönsün, kârında değiliz.) Zihniye
ti, D. P. İktidarının bariz vasfıdır. Hesapsız iş 
görme neticesi, resmî müeseseler milyarlık borç 
altına sokulmuş, ödenen muazzam faiz yüzünden 
istihsal masrafları yükselmiş, memlekette hayat 
pahalılığının meydana gelişinde âmil olmuştur. 
Bunlara tipik misaller arz ediyoruz : 

Hesapsızlık örneği : 
Kütahya Azot Sanayii : 
1954 te Kütahya'da Azot fabrikasının kuru

luşuna başlandı. Yılda yüz bin ton azotlu gübre 
istihsal edecek faWika 1958 de çalışmaya baş-
lıyacak ve 104 milyon liraya mal olacaktı. İki 
yıl geçti bitirilemedi. Şimdi 1960 sonunda ikmal 
edileceği ve 450 milyon liraya mal olacağını Hü
kümet söylüyor. İhale bedelinin dört katma biti
riliyor. Bu maliyetle yılda 35 milyon lira sadece 
amortisman bedeli ayrılarak ve azotlu gübrenin 
bir kilosuna bu yüzden amortisman masrafı ola
rak 35 kuruş düşecektir. Hükümet bir kilonun 
67 kuruşa mal olacağını söylüyor. Piyasada bir 
kilo gübre en azından 80 kuruşa satılacak de
mektir. Bir kilo buğday 50, bir kilo suni güb
re 80 kuruş, hesap bilmemezliğin en iyi örnekle
rinden biri işte budur. 

Verimsizlik örneği : 
Elektrik enerjisi istihsal eden bir santralin 

verimlilik ölçüsü şudur : I Kw. takat bir yıl için
de 5 000 Kw. enerji istihsal ediyorsa, santralin 
verimlilik derecesi iyidir. 

1959 da Türkiye'de kumlu takat yekûnu 1 
milyon 180 bin Kw. ve istihsal edilen enerji 2 
milyar 510 milyon Kw. tır. Buna göre bir Kw. 
takatle 2 500 000 000 — 1 800 000 = 2 060 Kw. 
yani, 

Yarısından fazlası enterkonnekte şebeke bağ
lı elektrik santrallerinin bir yılda istihsal etti
ği iş 2 060 Kw. dır; iyi olan verimlilik derecesi
nin sadece % 40 ıdır. Bu hesap da gösteriyor ki, 
enerji sahasına yapılan yatırımlardan alman 
randıman % 40 dır; verimsizdir. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumiyetle 

malî durumları vahîm denecek haldedir. Bir 
hastalık halinde işletmelerin açık vermelerinin 
sebebi kendi kaynakları dışında yaptıkları yatı
rımlardır. Misaller veriyoruz. Ereğli Kömür İş
letmelerinin 1959 müterakim borç yekûnu 1 
milyar .119 milyon lira, Şeker Şirketinin 963 
milyon lira, Etibankm 1 milyar lira. ödenen 
muazzam faiz yüzünden maliyetlerin % 15 inden 
% 30 una kadarı faize düşmektedir. Bir kilo şe
ker maliyetinde faiz işçiliğin 3 mislidir. 1 Kw. 
enerji maliyetinin üçte biri faiz masrafına düş
mektedir. Maliyeti 110 Türk lirası olan bir ton 
taş kömürünün istihsal masrafında işçiliğe dü-
şne miktar 27 lira, faize düşen miktar 15 jlira-
dır. I 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi mevzuu 
ile ilgisi olmıyan sanayi sahalarına da yatjrım-
lar yapmış, milyonlarca lira bu yüzden zayii ol
muştur. Ziraat Bankasının sanayi iştirakleri hep 
böyledir. | 

Muhterem arkadaşlar; İktisadi Devlet Teşek
küllerinin murakabesi ile ilgili, Meclis olarak 
hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya 
geçiyorum. 

Adana Mebusu Turgut Yeğenağa arkadaşı
mın Maliye Vekili tarafından yazılı olarak cevap
landırmak üzere sormuş olduğu bir sualin ce
vabı, 12 . II . 1960 tarihli 36 ncı tnikata ait za
bıt ceridesinde çıkmış bulunuyor. Maliye Veki
linin verdiği cevapta, Sanayi Vekâletine bağlı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştirakiyle ku
rulmuş şirketlerin idare meclislerinin teşekkülü 
çok şayanı dikkat bir manzara göstermektedir. 
20 den fazla D. P. Milletvekili bu şirketlerde 
idare meclisi âzalığı yapmaktadırlar. Bunlardan 
bâzıları bizzat İktisadi Devlet teşekkülleri ta
rafından tâyin edilmişlerdir. Sanayi Vekâleti 
kendini murakabe ile mükellef milletvekilleri
ne, kendi kontrolü altındaki Devlet müessesele
rine vazife vermek suretiyle murakabenin mü-
esseriyetinden kurtulmak yoluna gitmiştir. Sa
nayi Vekâleti bu hareketi ile kendisini kanunlar 
muvacehesinde mesul hale getirmiştir. Yüksek 
Heyet lüzum gördüğü takdirde idare meclisi âza
sı olan milletvekillerinin adlarını okuyabilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; hususi sektörün 
bugünkü, durumunu kısaca izah edeceğim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Okuya
caktın, okusan a. 
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RIZA TEKELİ (Devamla) — Sen karışa

mazsın. 
; SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Okuya-
i cağım dedin, oku. 
| REİS — Müdahale etmeyin. İster söyler, 
i ister söylemez. 
| SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey, 
j okuyacağım dedi. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Peki oku
yayım : 

Karaman İplik ve Mensucat Türk Anonim 
Ortaklığı; Konya milletvekillerinden Remzi 
Birand; Mustafa Bağrıaçık, Reyhan Gökmenoğ-
lu... (Sağdan « O o o » sesleri) («Hissesi nedirfy> 
sesleri) 3460 sayılı Kanunun 41 nci maddesine 
girer. Bunlara murakebesi Devlet tarafından 
yapılmak zorundadır. Adıyaman pamuklu; Hü
seyin Fırat. Kimi temsilen? Sümerbankı temsi-
len. (Sağdan, alkışlar.) 

Kauçuk Türk Anonim Şirketi; Burhanettin 
Onat. (Sağdan «O o o» sesleri) Kimi temsilen? 
Etibankı temsilen. 

Manisa Pamuklu Türk Anonim Şirketi; 
Muzaffer Kurbanoğlu. (Sağdan «Ooo» alkış
la?.) 

Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Türk Ano
nim Şirketi; Kemal Serdaroğlu. (Sağdan, al
kışlar.) İçel Selülozda yine Hüseyin Fırat.. 
Bu 9 arkadaşımız 3460 sayılı Kanunla mura
kabeye giden müesseselerde idare meclisi üye
leridir*. Bunun dışında kalan Devletin iştirakiy
le kurulan müesseselerde, fakat Devletin serma
yesinin % 5 den azlığı yüzünden Başvekâlet 
Yüksek Murakabesinin dışında kalan müessese
lerdeki bu 11 arkadaşın isimlerini de okuyabi
lirim. 

Muhterem arkadaşlar; hususi sektörün de 
durumunu kısaca izah edeyim. 

Hususi sektörde sınai tesisler, yabancı kay
naklardan temin edilen kısa vadeli kredilerle 
kurulmuştur. Dağınık düzenli^ küçük kapasiteli 
olan işletmelerin ekserisi gayrii'ktisadldir. Çok
ları, kredi vâdesinin kısalığı yüzünden % 25 
faiz ödemektedirler. Dolar 9 liraya çıkarıldık
tan ve krediler de dondurulduktan sonra malî 
durumları çok kritik bir hale gelmiştir. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri; yeni yatırımlar için, 
işlerini tedvir için muhtelif kaynaklara ma-
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liktir. Karşılıklı paralar, kambiyo karşılık 
fonu, Emekli Sandiğı, Amortisman- Sandığı, 
işçi Sigortaları memleket içinde, DLF, İtalyan 
kredisi gibi dışarda kredi veren kaynaklara 
sahiptir. Bu imkânlara rağmen Devlet işlet
meleri 1959 da Hazineye borçlarını zamanında 
ödeyememiştir. Bütün bu imkânlardan mah
rum olan hususi sektör, yeni yatırım yapma
sına imkân olmadığı gibi, halen de işlerini çe
virmek için muazzam kredi imkânsızlığı için
de kıvranmaktadır. 

Netice : 
1959 da Türkiye'de imalât sanayii % 60 gi

bi düşük bir randımanla çalışmıştır. Dış kre
dilerin yardımı ile sanayiin muhtacolduğu ham
madde ve işletme malzemelerinin temininden 
sonra dahi randımanın düşük kalmış olmasının 
tek sebebi, fabrikaların kuruluş düzenlerinin 
bozukluğudur. Tek başına bu rakam dahi D. P. 
iktidarının sanayi işlerini bilgisizlik yüzün
den ne halde yürütmüş olduğunun inkâr edil
mez delilini teşkil etmektedir. («Listeyi oku» ses
leri) Liste burada. Gizli bir şey değildir, 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar.) . 

REİS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım C. H. 
Partisi Grupunun Sanayi Vekâleti bütçesi 
hakkındaki görüşünü beyan eden Rıza Teke
li 'nin beyanatında işaret ettiği birkaç noktaya 
derhal cevap vermek lüzumunu hissediyorum : 

Evvelâ Rıza Tekeli arkadaşımız, Demokrat 
Partinin bir sanayi politikasının mevcudolma-
dığmı söyledi. 

Türkiye'de sanayi politikası diye bir poli
tikayı ilk defa tatbik eden iktidar, Demokrat 
Parti iktidarıdır. Bunu herkes bilir. Demokrat 
Parti iktidarının sanayi politikası yoktur de
mek; güneş doğmuyor demek gibi inkârı müm
kün olmıyan bir bedahatı inkâr ediyor demek
ti:*. 

Sanayi politikası o kadar vardır ki, C. H. P. 
nin işi gücü, bizim sanayi politikamızı günün 
icaplarına göre değişen istikametlerde mütema
diyen tenkid etmiş olmaktır. Eğer bizim sanayi 
politikamız olmasaydı kendileri gayrimevcudu 
tenkid eder gibi aöayip bir vaziyette kalırlardı. 
Bizim sanayi politikamız vardır. Bizim bu po-
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litikamız Demokrat Partinin umumi iktisadi po
litikasının en esaslı bir rüknüdür. 

Tesislerin memleketin dört tarafına politik 
tazyiklerle dağıtıldığını ileri sürdüler. Hayır 
arkadaşlar! Bu politik tazyik dediği şudur; 
vaktiyle Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı zamanında bölük pörçük, her hangi bir 
politikaya istinadetmeksizin, kurulmuş olan te
sisler asla ihtiyaçlara tevafuk etmiyerek fevkal
âde mahdut, akallikalil bir zümrenin arzulariyle 
yerleri tâyin edilir ve gayriiktisadi olurdu. 
Hâlâ Türk Milleti bunun zararını çekmektedir. 
Fakat Demokrat Part i iktidarı devrinde tesisle
rin memlekete dağılışı hakikaten millî ihtiyaç
lardan doğmuştur. Millî ihtiyaçları bihakkin 
temsil eden, memleketin mebuslarının mahallin
den getirdikleri ihtiyaç ve arzuları da göz önün
de bulundurmak suretiyle memleketin dört ta
rafına dağıtılarak böyle yapılmıştır. 

Demokrat Parti, tarihinde Türkiye sanayiini 
ve sanayi tesislerini bu tesislere muhtacolan 
muhtelif bölgelere dağıtmış olmakla daima if
tihar edecektir. 

İhale bedellerinin dört katma mal olmuş en-
vestismanlarımız meselesine gelince; muhterem 
arkadaşlar; Halk Partisi sözcüleri daima şu iki 
şeyin içindedirler : Meselâ biz deriz ki, bütçede 
filân tahsisatı filân seviyeden filân yere çıkar
dık. O zaman derler k i ; efendim, fiyatlar yük
seldi, binaenaleyh sizin üç, beş, 10 misline çı
kardığınız tahsisat hakiki artışı göstermez. En-
vestisman yaptırımız zaman fiyatlar yükselme-
di mi, bunu da kabul etmezler. İşlerine geldiği 
zaman fiyatlar yükseldi, derler, işlerine gelme
diği zaman fiyatlar yükselmedi, derler. Bütün 
dünyada olduğu gibi elbette ki, bizim memleke
timizde de fiyatlar yükselmiştir. Endeksler mey
dandadır. Bunun gizli tarafı yok... Envestis-
manı ihale ettiğimiz zamanki bedeli ile ikmal 
zamanındaki maliyeti arasında fark vardır. Bu 
tabiatı eşyadan münbais bir şeydir. Yani kendi
leri olsaydı nasıl bir mucize ile fiyatların yük
selmesine rağmen envestismanları ihale zama
nındaki bedellerle mal edebileceklerdi1? Diyebi
lirler ki, fiyatları yükseltmiyebilirdiniz. Bu, ay
rı bir dâva. Fakat fiyatların yükselmesini kabul 
edip filân mevzuda bizim aleyhimizde bir fak
tör olarak ortaya sürdükten sonra ihale mev
zuunda bu faktörü bir tarafa bırakarak ihale 
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bedelinin yükseldiğini ifade etmek af buyursun
lar en hafif tabiriyle samimiyetsizliktir. 

Azot Sanayiinde verdikleri rakamlar, Bütçe 
Komisyonunda arz ettim, yanlıştır. Ve gerdiği 
rakam 104 milyon değil, 103 milyondur. Ve bu 
dış tediye değildir. Yani Azot Sanayiinin teme
lini kazmak için işçiye verdiğimiz yevmiyeyi de 
Almanya'dan Mark olarak mı getirdik? Elbette, 
Azot Sanayii gibi, muazzam bir sanayide bu iç 
tediye olan bu 103 milyon rakamında bir deği
şiklik olmamıştır. Ve bu sanayiin 450 milyon li
raya çıktığı keyfiyetine gelince : Bu, dış tedi
ye rakamındaki değişiklik değildir, kur deği- j 
siklisinden- dolayı iç tediyede olan rakam deği- I 
sikliğinden ibarettir. Bunu söyledik. Tekrar edi- ! 
yorlar hep! ! 

Enerjide takat : Arkadaşımız diyor ki, «Siz ! 
barajı yapmışsınız; eğer bu santral senede 5 bin i 
kilovat saat istihsal ederse...» Güzel, amenna! 
Ama biz gelişme halinde bir memleketiz, daha 
inşa halindeyiz. Henüz hava hatlarını ve iç şe
bekeyi İslah etmekteyiz. Enerji sahasına enves-
tisman yapmaktayız. Bir fabrika yapıyoruz, da
ha bitmemiş. Fabrikaya 40 tezgâh kuracağız, 
fakat iş acele, 20 tezgâhı kurmuşum, sonra hep
sini kuracaoım. Tabiî randıman % 20 düşüktür. 
inşallah bitecek ve o zaman göreceksiniz ki, bu 
santrallerin takati buyurduğunuz nispeti bula
caktır. Nitekim kendi dairei intihabiyelerindeki 
santralin takatini hesaba vururlarsa o zaman bu 
hesaba tetabuk ettiğini görürler. Bu kadarla da 
yetişmedi, 3 ncü üniteyi kuracağız. 

Maliyet durumları filân. Biz envestisman 
yantık, açıkça söyledik, bu envestismanlara sı
fırdan başladık ve her iktisaden geri kalmış 
memleket gibi bunları yabancı kaynaklardan fi
nanse ettik ve elbette faiz yükü olacaktır. Ama 
bu yükten muhakkak ki kurtulacağız. 

Arkadaşıma şunu söyliyeyim : «îktisadi Dev
let Teşekkülerinin malî durumu cok kötüdür» 
divor. Arz ettim; 1959 senesinde îktisadi Devlet 
Teşekküllerinde faiz yükü nedir? Envestismanı 
bir tarafa bırakalım, bunun kanunu geliyor. 

Bunun dışında işletme açığı veren müessese 
kalmamıştır. Halk Partisi zamanında îktisadi 
Devlet Teşekküllerinde acık vermiyen müessese 
yoktu. Hem muazzam miktarda envestisman 
yanmışız, hem de 1958 senesinin ortasında bir 
istikrar programı tatbik etmeye başlamışız. Bir 
sene sonra da işletme açığı bırakmamışız. 1959 
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senesi istihsal safhası da, rekor senesi olmuştur. 
1958 senesine nazaran her sahada istihsali artır
dık. îktisadi Devlet Teşekkülleri bu istihsalin 
içindedir, bizzat bu iktisadi Devlet Teşekkülleri 
istihsallerin artırmış bulunuyor. 

Arkadaşımın bir sözüne asla iştirak etmem. 
îktisadi Devlet Teşekkülleri kendi sahaları dı
şına yatırımlar yapmıştır. Kendi sahaları dışına 
yatırım yapılması hususu bir noktadan tenkid 
edilebilirse de bu şekilde bir tenkidin arkasın
dan gelen cümle, yani (Milyonlarca lira ziyan 
olmuştur) cümlesi asla doğru değildir. Ziyan 
olmaz, milyonlarca lira ziyan olmamıştır. Ziraat 
Bankasının kendi sahası dışında yatırdığı mil
yonlarca lira ziyan olmamıştır. Ziyan oldu de
mek bir şey ifade etmez, göstermek lâzımdır. 
Kendi sahası dışında yatırdığı paralar, inşa 
halinde bulunan envestismanları ifade ediyorsa, 
yani, temeli çıkmış, duvarı pencerenin üst sevi
yesine gelmiş, makinaları gelmiş ise bu ziyan 
olmuş olmaz. Ziyan olmanın mânası bu değildir. 

idare Meclisi azaları hakkında arkadaşımın 
söylediği sözlere geliyorum. 

Arkadaşımız, aynen şunları 'sövledi, zabıtla
rı bilmem ama benim işittiğim şudur. Sanayi 
Vekâleti kendisini murakabe edecek milletve
killerini idare meclisi âzalığma tâyin etmek su
retiyle hata etmiş, murakabeden kurtulmuş. 
Sanayi Vekâleti, idare Meclisi âzalığma Sıicbir 
milletvekili tâyin etmiş değildir. Bu söz hilafı 
hakikattir. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, Sanayi Vekâ
leti Ihiçbir milletvekilini niçbir yere idare mec
lisi âzası olarak tâyin etmemiştir. Bu sözler hi
lafı 'hakikattir. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Ya, nasıl gelmiş
ler oraya, izah eder misiniz ? 

RElS — Lütfen dinleyin beyler. 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Son olarak arkadaşımızın en son 
söylediği dişe dokunur lâfı «Sanayimizin yüz
de altmış kapasite ile çalışmakta olması» dır. 

imalât sanayiimizin yüzde altmış kapasite 
ile çalıştığını arkadaşımız söyledi. Muhterem 
arkadaşlar, bizim imalât sanayii 1958 de yüzde 
kırk iki kapasite ile çalışmakta idi. 

1959 da yüzde altmış! Yüzde on sekiz ar
tırdık. Tıpkı enerjide söylediğimiz gibi, imalât 
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sanayiimizi ele alınmış olan 'bütün fabrikalarda 
her gün işletmeye açmaktayız. 

Kapasite ve randıman hesabedilirken, bir 
fabrika Temmuzda işletmeye açılırsa sene ni
hayetine kadar beş ay çalışır. Bunun istihsal 
ettiği rakam 12 aylık kapasiteye taksim edile
rek % 60 rakamı 'bulunur. Her an mütanıadi-
yen yeni yeni fabrikalar açıyoruz. Şimdi bana 
açılmış, öteden 'beri işlemekte bulunan imalât 
sanayiine taallûk eden fabrikaların hangi ran
dımanla çalıştıkları hakkında bir şey sorarlar
sa 'ben derim k i ; bunların birçoğu kendi kapa
sitelerinin fevkinde, forse çalışmaktadır. 

Bu konuşmada değil, başka bir vekâletin 
bütçesi dolayısiyle bir konuşmada bu arkada
şımın söylediği bir söze de cevap vereyim: Ar
kadaşım demişti k i ; «Nasıl olur canım, kapa
sitenin fevkinde nasıl çalıştırırsınız?» Bütçe 
Encümeninde de sövledim; fabrikalar kapasite
lerinin fevkinde çalışıyorlar, forse çalışıyorlar. 
îhtivaç fazla olduğu için forse çalıştırmak -mec
buriyetinde kalıyoruz. Alpullu Seker Fabrikası 
forse çalıştırılmıştır. Kok fabrikaları seneler
den beri forse çalıştırılmaktadır, çünkü ihtiyaç 
bizi tazyik etmektedir. Biz biı mecburiyette 
kalmakdan memnun değiliz. Bu tesislerimi/îr 
kapasitelerinin fevkinde çalıştırılması l>ir t^n-
kid noktası olarak söylenebilir, «Do&ru delil
dir» denebilir. Kapasitesinin fevkinde çalıştır
mak doğru değildir, ama mecbur kalıyoruz. 

Arkadaş diyor ki, dûnunda çalıştırıyorsu
nuz. Hayır, dûnunda çalıştırmıyoruz. Filhakika 
ithal müşkülâtı dolayısiyle bilhassa hammad
desini ve işletme malzemesini dışardan ithal et
mek mecburiyetinde olduğumuz bâzı sanayi 
kollarında kapasitesinin dûnunda çalıştık, bu 
bir (hakikattir, fakat elimize geçen bütün im
kânlarla ve bu imkânların âzamisini kullana
rak sanayi hammaddesini ve işletme malzeme
sini getirmek suretiyle onların da sanayi kapa
sitesini tamamladık ve bunda muvaffak olduk. 
İstikrar programımızın esaslarından birisi de* 
budur. Ama arkadaşımız bütün imalât sanayii
ni, bilhassa kuruluş halindeki sanayii de ithal 
etmek suretiyle bulduğu sanayi istihsalini dai
mî kapasite olarak ele alırsa elbette % 60 g-îbi 
bir rakam çıkar. Ama % 42 ye nazaran % İP 
gibi bir terakkiden de bizim doğru yolda oldu-
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ğumuz anlaşılır. Mâruzâtım şimdilik bu kadar
dır. (Soldan alkışlar) 

REİS — Rıza Tekeli arkadaşımızın konuş
maları arasında isimleri geçtiği için Remzi Bi-
rand, Kemal Serdaroğlu, Mustafa Bağrıaçı'k 
söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Remzi Bir and.. 

REMZİ BİRAND (Konya) — Biraz evvel 
huzurunuzda konuşan Halk Partisi Adana Me
busu Meslekdaşım Rıza Tekeli arkadaşımızdan 
bilhassa dinlemelerini rica ediyorum, belki vic
danlarının murakabesini temin edebilmiş olur
lar. 

Ben 10 senedir Konya Mebusuyum. Kendim 
Karamanlıyım, Karaman'da kurulmakta olan 
mensucat fabrikasında vazife almayı şeref te
lâkki ederim. Bu memlekette yaşıyan bâzı züm
relerin daima ortaya koyabileceği dedikoduları 
nazara alarak İdare Meclisinde birlikte vazife 
aldığımız Mustafa Bağrıaçık ve Reyhan Gök-
menoğlû ile birlikte idare meclisinin bir nu
maralı kararı olarak; bu fabrikada çalıştığımız 
müddetçe hiçbir suretle, bir metelik dahi al-
mıyarak, bu şekilde çalışmaya karar verdik. 
(Soldan; bravo, sesleri) 

Sonra Baki Beyin sözü hakkında... 
REİS — O, sonra efendim, burada değil.. 

REMZİ BİRAND (Devamla) — öyleyse ar
kadaşlar; burada sözümü keserken D. P. ile C. 
H. P. arasındaki görüş farkını sonra arz etmek 
üzere müsadenizi rica ederim. 

REİS — Kemal Serdaroğlu. 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar; ben Bergama Pamuk doku
ma Sanayii Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi 
Âzası idim. Şimdi değilim. Yüksek Grupumun 
küçük bir işaretiyle istifa ettim. 

Bizleri ne Sanayi Vekâleti, ne de Maliye Ve
kâleti tâyin etmiştir. Bu şirketi kurduğumuz 
zaman bendeniz de kurucu ve sermayedar idim. 
Yüzde 48 i Bergamalıların parasıdır. Onların 
temsilcisi olarak beni seçmişlerdi. Ama partimin 
en ufak bir şaibeden azade kalması için istifa 
ettik. Malûmaten arz ederim. 

Şunu da arz edeyim ki, ben bu şirkete se
çildiğim zaman mebus değildim. 

Arkadaşlarım beni af buyursunlar, şunu 
tekrar edeyim. Siz Demokrat Parti Grupunım 
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ne kadar hüsnüniyetli olduğunu ve çalıştığını 
ispat için söylüyorum: Sizden evvel kendi ar
kadaşlarımız bunun üzerinde hassasiyetle dur
dular, yıl başında karar değil ihsasen işaret et
tiler. Biz de kendilerinden bir aylık müddet is
tedik ve bundan 20 - 25 gün evvel de istifa et
miş bulunuyoruz. 
' REÎS — Mustafa Bağrıaçık. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Muh
terem arkadaşlarım; Rıza Tekeli arkadaşını her 
fırsatta acaba şu Demokrat Partiye bir darbe 
vurabilirmiyim diye eline geçen aslını esasını 
tetkik etmediği meseleleri mal bulmuş mağribi 
gibi buraya getirir ve Türik milletinin karşısın
da hep bu duruma düşer. 

Bilirsiniz ki, bizim gayemiz millete hizmet
tir. Siz zamanınızda bu memleket imarına bir 
tek çivi çakmamışsmız, memleketimizin iman 
ve kalkınması için biz Demokrat Parti millet
vekilleri ise her sahada önder olmayı gaye edin-
mişizdir. Bu bakımdan Karaman'da bir tekstil 
fabrikası kurmak için halk tarafından tazyik 
edildik ve halk tarafından kurulan bu şirkete 
ortak yapıldık, hissedar olduk. Fakat sonradan 
bu fabrikanın kurulamadığını gördük ve diğer 
bankaları da bu fabrikaya iştirak ettirdik. 
Halk bunun üzerine; «Siz bu fabrikanın haki
katen kurulması ve biran evvel bitirilmesi için 
hazırlık olmak üzene lâzımsınız», dediler ve bi
zi teşekkül eden bu anonim şirkete meclisi ida
re âzası yaptılar. Bendeniz, Remzi Birand ve 
Reyhan Gökmenoğlu arkadaşım, yani üç mebus 
bu kurulmuş olan anonim şirketin meclisi idare 
âzası olduk ve 1955 senesinde ilk defa toplan
dığımız günden itibaren aldığımız ilk karar şu 
oldu: Bu fabrika faaliyete geçinceye kadar biz 
Mebus arkadaşlar, yaptığımız bu hizmet muka
bili bir tek kuruş almıyacağız. 

Rıza Tekeli arkadaşımız bu şirkete seçilen 
idare meclisi azaları arkadaşların para alıp al
madığını da tetkik etmiş olsalardı, bu şekilde 
yanlış ve yersiz bir havayı yaratmazdı ve bu 
şekilde yersiz hareketle Türk efkârı umumiyesi 
karşısında gülünç mevkie düşmezdi. Biz para 
almıyoruz ve almıyacağız, fakat bu gibi şirket
lere meclisi idare âzası olmaya da çalışacağız: 
Ta ki, memlekette fabrikalar kurulsun ve mem
leket imar edilsin. 

Siz memleketin imarına çalışmıyan insanlar
sınız. Her işi kötülemek için uğraşıyorsunuz. îçi-
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miz, dışımız, niyetimiz bu millete ve memlekete 
hizmet gayesidir. Biz menfaat peşinde koşan in
sanlar değiliz. Eğer benim ve arkadaşlarımın 
buradan bir kuruş aldığımızı delil getirir, söy
lersen, senin alnından öperim! Maruzatım bun
dan ibarettir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Yekta Teksel. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
ADINA YEKTA TEKSEL (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, 1960 senesi bütçesinin sona 
ermek üzere olduğu şu günde... (Sağdan, gürül
tüler) 

RE IS — Niye mütemadiyen gürültü çıkarı
yorsunuz?.. Sözün mânası sizin anladığınız mâ
na değil, gürültü yapmaya hakkınız yok. Devam 
buyurun, efendim. 

YEKTA TEKSEL (Devamla) — Pek muh
terem arkadaşlar, 1960 bütçesinin müzakereleri 
sona ermek üzere olduğu şu günde sinirlerin, 
asapların bir hayli gerilmiş olduğu şu saatte, 
ben Demokrat Parti Grupu adına yapacağım ko
nuşmayı mümkün olduğu kadar kısa keseceğim, 
arkadaşlarımı yormamaya gayret edeceğim. 

Arkadaşlarım ben, muhalefet partisi sözcüsü 
arkadaşımızın girişmiş olduğu teferruata gir
mekten çekineceğim. 

Arkadaşımızın bu derece teferruata girilme
mesi suretiyle de lâyık olduğu cevapları alaca
ğını tahmin ederim. 

Bütçe raporu, Sayın Sanayi Vekilimizin Büt
çe Encümeninde verdiği mufassal izahat, Maliye 
Vekilimizin bütçeyi takdim nutku ve muhalefe
tin haksız ve yersiz tenkidlerine karşılık Maliye 
Vekilimiz tarafından Yüksek Heyetiniz huzu
runda yapılan cevabi beyanat, memleketimizin 
umumi kalkınması mevzuu ile birlikte bu kalkın
manın sanayileşmemizle alâkalı kısımlarını en 
ince teferruatına kadar milletimizin ve Büyük 
Meclisimizin bir defa daha ıttılaına arz etmiş 
bulunmaktadır. Halbuki muhalefet bir taraftan 
memleket sathında yükselen yüzlerce yeni fab
rika bacasını, değil yalnız büyük şehirlerde, mem
leketin en ücra köşelerine kadar yayılan ve hal
kımızın ihtiyacına arz edilen binlerce çeşit yerli 
mamullerimizi görmemezli'kten gelir ve önlerine 
serilen rakamları tetkik zahmetine katlanmaz, 
diğer taraftan başladığımız her hizmet ve teşeb
büse hayal ve propaganda ismini takarsa bu ar-
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kadaşlarımızla memleketin bütün ana dâvalarında 
olduğu gibi bu dâvada da anlaşmaya esasen im
kân yoktur. 

Şimdi muhalefet sözcüsü kürsüye gelirgel-
mez ve her sene olduğu gibi bu sene de bütün 
kalkınma ve cihazl anmamızı ret ve inkâr edecek, 
halimize acıyacak, istikbalimizi kara gözlükler 
arkasından görmeye çalışacaktır. Ne yazık ki, 
birbirini kovalıyan eserler ve milletimizin hayat 
seviyesinde gözle görülür, elle tutulur hale ge
len muazzam gelişme bütün bu karamsar gay
retleri her gün, her sene biraz daha hüsrana 
mahkûm etmektedir. 

tnkâr diyorum, bir misal vereyim : 
Bu arkadaşlar Karabük'ü biz yaptık, iktidara 

geldiğinizden bugüne kadar geçen müddet zar
fında memlekete bir ikinci demir ve çelik mer
kezi kazandırmadınız, diyorlar. Biz, Karabük'ü 
1950 de teslim aldığımız zaman senelik istihsal 
72 000 tondu. Bugün 157 000 tonun üstünde
dir, 1962 sonunda 600 000 tona çıkacaktır. Bakı
nız, bir Karabük şimdiden iki misli oldu, iki 
sene sonra 8 misli olacak. Tesisine teşebbüs etti
ğimiz Ereğli'deki ikinci demir ve jçelik merke
zini, en ileri bir anlayışla, Devlet sermayesinin 
yanında, ecnebi ve yerli sermayenin iştiraki ile 
kuruyoruz. 

«Sanayicileri, zenginleri topladmız, sermaye 
yerine nasihat aldınız.» diyorlar. 

Halbuki hususi teşebbüsten daha şimdiden 40 
milyon liralık sermaye taahhüdü aldığımızı ve 
dostumuz Birleşik Amerika'nın bu projenin ta
hakkuku için 120 milyon dolarlık bir yarımı ka
bul etmek üzere olduğunu bilmektedirler. Muh
terem muhalif arkadaşlarımızın da yakın zaman
da bu müessesenin hisse senetlerinden edinmeye 
çalışacaklarından şüphe etmem. 

Sanayi Vekâletimize bağlı Devlet iktisadi te
şekkülleri için geçen 1959 senesi yeni ve hayırlı 
inkişaflar senesi olmuştur. Kuruluşundan bugüne 
kadar üç sene gibi çok kısa bir zaman geçmiş ol
masına rağmen Sanayi Vekâletinin dikkatli ve 
vukuflu murakabesi altında Devlet iktisadi te
şekküllerinde bilhassa daha rasyonel ve randıman
lı çalışma bakımından büyük gelişmeler olmuş
tur. Bu sayede ithalâtta primli kur tatbik edil
mesine rağmen, 1959. yılında çimento, mensucat 
ve ağır sanayi mamullerinde ehemmiyetli sayıla
cak fiyat indirmeleri yapılması tnümkün olmuş-
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tur. Bu tenzilât bâzı kaba, yünlü çeşitlerinde 
% 50 ye kadar çıkmıştır. 

Bütün bu fiyat indirmeleri yapılırken alman 
çok yerinde tedbirler sayesinde Devlet İktisadi 
Teşekküllerinde hizmet gören Türk işçisinin ha
yat standardının daha ileri bir seviyeye getirildi
ğine bilhassa işaret etmek lâzımgelir. Rasyonel 
ve prodüktif bir çalışma sistemi, bir taraftan bol 
ve ucuz istihsale yardım etmiş, diğer taraftan 
bu istihsalde en büyük rol oynıyan işçilerimizin 
hayat seviyesine yeniden bir şeyler katmak müm
kün olmuştur. 

Geçen 1959 senesi, millî sanayi mamullerimi
zin ihracı noktasından ayrı bir mâna taşımakta
dır. 

Çimento ithal eden bir memleket olan Türki
ye 1959 da ilk defa olarak ihraç piyasalarına 
yükts-ek vasıflı Türk çimentosunu arz etmek im
kânına kavuşmuş ve tonu 11 dolardan ihracat 
yapmak mümkün olmuştur. Çimento fabrikaları
mızın paçal maliyeti 90 lira civarında olduğuna 
ve 11 doların Türk lirası ile pirimli karşılığı 99 
lira tuttuğuna göre bu ihracatın üstelik normal 
sayılabilecek bir kâr payı ile tekevvün ettiği gö
rülür. 

Muhterem arkadaşlar, bu hâdisenin millî sa
nayimiz bakımından yeni bir dönüm noktası sa
yılması lâzımdır. Diğer bütün ihraç maddelerin
de olduğu gibi bilhassa çimentoda kalite büyük 
bir ehemmiyet taşır. Türk çimentosunun bey
nelmilel şöhret yapmış ecnebi lâboratuvarlarda 
tahlili fevkalâde müspet netice vermiştir. Bu if
tihar edilecek bir neticedir. Esasen ihraç işi bu 
sayede mümkün olmuştur. 

Bundan başka 1959 da 103 küsur bin ton şeker 
ihracına muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

Yine memnuniyetle tesbit etmemiz icabeden 
bir nokta da, beynelmilel piyasalarda pancar şe
kerinin 82 - 82,5 dolar üzerinden muamele gör
mesine karşılık Türk Şekerinin yüksek kalitesi 
sayesinde 84 dolara müşteri bulmuş olmasıdır. 
Türk şekerinin vergili maliyeti 230 kuruştur. Bu 
fiyat Avrupa'da şekeri en ucuza mal eden Ho-
lânda maliyetine muadildir. Diğer memleketlerde 
280 kuruşla 660 kuruş arasında oynuyor. 

Pancar şekeri istihsal eden memleketler mali
yetlerine bakmadan şeker ihracına heveslidir. Zi
ra pancar istihsalinin memleket ziraat ve hay
vancılığının teşvik ve ıslahında oynadığı, arka* 
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1 : 4 9 27.2 
daşlanmızca malûm ve müsellem büyük rol, bü
tün memleketleri pancar ziraatine teşvik etmek
te devam etmektedir. Nitekim bizde de memle
ketin dört bucağına serpiştirilmiş şeker fabrika
larımızın ehliyetli mütehassıs elemanları bir öğ
retmen ordusu halinde memleket ziraatinin ıslah 
ve inkişafına yardımcı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de millî sanayi
mizin bilhassa memleket mahsullerinin işlenip de
ğerlendirilmesi bakımından müstakbel inkişafın
da yeni merhaleler açacak mühim bir hâdiseye 
bir nebze temas etmek istiyorum: 

Bu, 1959 da başlıyan ve 1960 senesinde ol
gunlaşmasını beklediğimiz Türkiye'nin Avrupa 
Müşterek Pazarına iştiraki meselesidir. 

Avrupa Müşterek Pazarının Fransa, Alman
ya, italya, Belçika, Holânda ve Lüksemburg gibi 
sanayi cihazlanmasım yıllarca evvel tamamlamış, 
sanayi istihısali bakımından fevkalâde yüksek bir 
seviyeye ulaşmış, hattâ nueleaire sanayi çağma 
girmiş 6 memleketin iktisadi integration'ı yani 
iktisaden birleşmesi mahiyetini taşıdığı yüksek 
malûmunuzdur. Bu iktisadi birleşmenin daha 
şimdiden, yakın bir istikbalde, anlaşma dışında 
kalan İngiltere'nin liderliğindeki Serbest Müba
dele camiası ile yani 7 lerle birleşeceğinden ve 
bu suretle anlaşmanın daha şâmil bir hale gele
rek müttehit ve müşterek bir Avrupa İktisadi İş 
Birliği haline geleceğinden bahsedilmektedir. 

Şimdi, Avrupa Müşterek Pazarı gibi iktisa
den fevkalâde gelişmiş, sıhhatli bir ekonomi 
camiasının memleketimizi bu teşekküle âza ka
bul etmeye prensip itibariyle ve ittifakla mu
vafakat etmesini düşününüz ve bu hâdisenin 
bizim için ifade ettiği derin mânaya bir an için 
eğiliniz. 

Maliye, iktisat ve sanayi sahasında ileri bir 
merhaleye erişmiş olan Türkiye bu Avrupalı-
lararası İktisadi Teşekküle âza kabul edilmeye 
lâyık görülmüş ve işin prensibi bu suretle tes-
bit ve tescil edildikten sonra, mesele teferrua
tın müzakere ve intacı safhasına intikal etmiş
tir. 

Şimdi bir taraftan Demokrat iktidarımızın 
memleket ve millet hizmetindeki geceli - gün
düzlü gayret ve çalışmasına ve bunun Avrupa-
lılararası iktisadi teşekküllerce takdir, tesbit 
ve tescil olunan hayırlı ve mesut neticelerine 
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'bakınız. Bir de muhalefetin bu hizmetleri ret ve 
inkâr eden zihniyete ibretle göz atınız... Hay
ret etmemek teessür duymamak mümkün de
ğildir. 

Bizim gibi çok büyük ve süraJtli bir kalkın
ma savaşma girişmiş bir memlekette bütün me
selelerimizin en küçük bir sıkıntıya dahi kat
lanmadan aşılmasını beklemek biraz da hayal
perestlik olurdu. İktidarımız bu çetin savaştan 
yalnız mevcut imkânları seferber ederek değil, 
aynı zamanda yeni imkânlar yaratıp memleke
tin topyekûn kalkınma ve cihazlanması emrine 
vermiş ve bu güç devreyi atlatarak bu mesut 
günlere erişmesini bilmiştir. 

Güç günler artık geride kalmıştır. Temel 
tesislerimizi ve ana cihazlanmamızı tamamlamış 
bulunuyor ve nüfusu senede % 3 gibi büyük 
bir süratle artan memleketimizin müstakbel me
selelerine eğilmiş, müstakbel problemlerimizi 
halletmek yoluna girmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime s>on verir
ken başta Sanayi Vekâleti teşkilâtı olmak üze
re İktisadi Devlet teşekküllerimizin feragat sa
hibi elemanlarını, hususi sanayi sektörünün ça
lışkan personelini ve alın teriyle Türk sanayii
nin çok kısa bir zamanda büyük muvaffakiye
te ulaşmasını temin eden Türk işçisini huzuru
nuzda hürmetle selamlamayı mukaddes bir va
zife telâkki ederim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Efendim, saat 24 e 7 var. Sanayi 
Vekâleti bütçesi ve Petrol Dairesi Reisliği büt
çesinin bitimine kadar çalışmaların devamını 
reyinize arz ediyorum... 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Bir tek
lifim var. 

REİS — Bu mevzuda mı? 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Evet. 
RElS — Buyurun. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Aziz ar
kadaşlar, müsaade ederseniz Meclis çalışması
nın bugün saat 2.30 a kadar devamını rica 
edfecefTİm. Zira sabahleyin-saat 10.00 da toplan
mak biraz müşkül oluyor, yarın da Ramazan
dır. İnikadın yarın saat 14.00 de toplanılmak 
üzere talik buyrulmasım bilhassa istirham ede
rim. Onun için de bir takrir verdim. Müsaade 
ederseniz bu takrir okunsun. 

T - M « 
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REİS — Takriri okutuyorum. ı 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ça

lışmaların 2.30 a kadar devamına karar veril
mesini rica ederim. 

Erzurum 
Mustafa Zeren ı 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şu hale göre 2.30 a kadar çalışmalara devam 
edilecektir, mütaakıp çalışmamız saat 14.00 de 
yapılacaktır. 

Tevfik Ünsalan buyurun. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Yerimi 

Rıza Tekeli arkadaşıma veriyorum. 
REÎS — Tevfik Ünsalan yerine Rıza Tekeli. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, Mustafa Bağrıaçik ve Remzi Bi-
rand'a para aldılar falan diye !bir söz sarf et
medim. Bakınız ortada bir kanun var. Kara
man Pamuklu Mensucat Fabrikası Anonim 
Şirketi sermayesinin yarısından fazlası Devle
te aidolursa ve bundan milletvekili para alır
sa, idere meclisi âzalığı olur mu? 

Bu fabrikaya Sümenbank'm iştiraki 3 481 500 
lira, Ziraat Bankası'mn iştiraki 500 bin lira, 
Vakıflar Bankası 250 binlira, İş Bankası 200 
'bin lira, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 150 bin 
lira, mahallî şahıslardan 1 418 000 lira. Bu va
ziyete göre % 80 i Devlete aittir. Yüzde 80 i 
Devlete aidolan bir yerde, murakabesi kendine ı 
olan bir müessesede idare meclisi âzalığı olur 
mu? Buna kanun cevaz verir mi? 

Sonra Sebati Ataman arkadaşımız diyor ki, 
tâyinlerini ben yapmadım. Beyefendi Sümer-
bank'ın murakabesi zatıâlinize bağlı olduğuna 
sröre İdare Meclisini kim seçecek? Hissedarlar. 
Kim seçimi yaptıracak? Sümenbank. Sümer-
bank'm murakabesini siz yapacaksınız. Mura
kabesini yapmadığınız için mesul olursunuz. 
Kim seçimi yapar? Sümer'bank yapıyor. 

Bir misalini daha arz edeyim. 
Adıvaıman Pamuklu Mensucata Sümer'ban'm j 

hissesi üç milyon 684 bin lira. Hususi 'eşhasın j 
iştiraki... 316 bin. Hüseyin Fırat ' ın temsil et
tiği müessese Sümertoank. Eğer arkadaşlarımı
zın bir şikâyeti varsa, Zaıbıt ceridelerinde bir | 
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ı yanlışlık varsa müracaatı ve şikâyeti lütfen 

Riyasete yapsınlar. Üç gün evvel gözlerimize 
konulmuş, olan zabıtta- temsil ettiği müessese 
Sümerban'k diye kesin olarak yazılmış. Serma
yesinin yüzde doksanı Devlete ait. İktisadi Dev
let Teşekküllerini murakabe eden Büyük Mil-

I let Meclisi. Demek ki Büyük Millet Meclisi 
üyesi idare meclisi âzası olamaz. Bunu teba
rüz ettirmek hem vatani borcumuz hem millet
vekilliği vazifemiz. Para alsın almasın bir he
yette, milletvekili vazife alamaz. Bu gayrimeş-
ru bir tasarruftur. Bu halde Anayasaya göre 
milletvekilliği sakıttır. Para alsın almasın İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin idare heyetlerin
de vazife alanları Anayasa memur saymaktadır. 
(Sağdan alkışlar) 

REİS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon-
güldalk) — Muhterem arkadaşlar; üçüncü de
fa olarak tekrar ediyorum; Sanayi Vekili hiç
bir İktisadi Devlet Teşekkülü idare meclisi âza-
lığma bir milletvekili tâyin etmemiştir. Ortaya 
atılan iddia hilafı hakikattir. Çevir kaz yan
masın! 

I Kaldı ki, arkadaşlar; bu tâyin hangi kanu
na muhalif? (Sağdan; «Anayasaya», sesleri) 
Dikkat buyurun; Anayasa en son, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin idare meclisi âzalığını me
muriyet saymıştır. Hiçbir İktisadi Devlet Te
şekkülünde milletvekili meclisi idari âzası de-

I ğildir. İktisadi Devlet Teşekkülü başka, İktisa
di Devlet Teşekkülünün iştiraki bulunan ve ta-

I mamen hususi hukuk kaidelerine tâbi olan, ba-
I rem Kanununa tâbi olmıyan, hususi teşebbüsün 

iştiraki bulunmıyan ve bu itibarla hususi te
şebbüs hissedarlarının rey hakkını asla iptal 

I etmek mümkün olmıyan teşekküller, tesisler, 
şirketler İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. 
Bunların idare meclisleri azalan bir tarafa 

I umum müdürleri dahi memur değildir. Binaen-
I aleyh buraya çıkıp Anayasa, kanun filân de

mek doğru değildir. 

I Şimdi ben Rıza Tdkeli arkadaşnnızdân bir 
I şey rica edeceğim: Samimî ise bir maddelik bir 
I kanun teklifi getirsin, desin ki, (Mebuslar Dev

letin bir kuruş sermayesi olan iştiraklerinde 
her hangi bir vazife kabul edemezler.) Getir-

I sin böyle bir teklif, müzakere edelim, kabul 
| edelim, efendim. Ama bu kanun yokken, (Sağ-
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dan; «Var, var», sesleri) filân yerde hissedar
lar kendilerini temsil etmek için bir milletve
kilini seçmişlerse ne Sanayi Vekili, ne bir baş
kası, «Hayır sen idare meclisi âzası olamazsın», 
diyemez. (Sağdan; şiddetli gürültüler) Bu me
seleyi gürültü ile bastırmak müm'kün değildir. 

REÎS — Abdullah Yaycıoğlu, siz mütema
diyen gürültü ediyorsunuz, size bir ihtar veri
yorum. 

SANAYÎ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Hiçbir şey gürültü ile isbat edile
mez Sizin buradaki iddialarınızda da sizi ih
tiyatlı olmaya mecbur edeceğim, konuştukları
nıza dikkat etmeye mecbur edeceğim. Devlet 
İktisadi Teşekkülleri İdare Meclisinde mebus 
âza vardır şeklinde hilafı hakikat iddialarda bu
lunmamaya dikkat edin. (Soldan; bravo, ses
leri) 

REÎS — Cemal Zühtü Aysan. 

CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) - -
Muhterem arkadaşlar; memleketimizin sanayi
leşme mevzuunda vardığı mesut ve müspet ne
ticeler yanında bu sanayiin ana kaynağı olan 
madenlerimizin gösterdiği inkişafı bugün bütün 
maden mühendislerimiz ve maden âmillerimiz 
şüfkranla kaydetmektedirler. Bâzı muhalefet 
mensubininin, her halde çok yanıldıkları bir 
görüş ve tesir altında, hakikat ve ciddiyetle as
la kabili telif olmıyan mülâhaza ve şüpheler 
savurması memleket için elbette üzücü ve ga
rip bir hareket olsa gerektir. Fakat resmî ista
tistik kayıtlarına ve rakamlarına dayanan ma
den istlhs'alleri'mizdeki mühim artışı artık tek
zip veya tevil edemiyen muhalefet bu sefer de, 
evet artmıştır ama, bizim hazırladığımız plân
lara dayanmaktadır diyerek: hattâ iyi tatbik 
edilmemesinden adeta ndksanlığı üzerinde bile 
konuşmaktan çekinmemektedirler. Son seneler
de bütün berraklığıyle daha da kuvvetle parlı-
yan hakikat güneşi altında bu iddialar ezilip 
.dönmekte ve millete karşı daha fazla mabçub-
olmamak için de susmak mecburiyetinde kalmış 
bulunuyorlar. Çünkü arkadaşlar; 10 - 15 sene 
evvel kâğıt üzerinde ve lâfta hazırlanan plân
la veya prevü edilen bir programla yüzlerce 
metre derinliklere ulaşan muhtelif tesis ve ma
den yataklarının ihsarat ve devolopmanım fii
len başarmıyan ve icaplarını tahakkuk ettirmi-
yen bir idare veya müesses© filân maden yata-
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ğmdan ve filân tarihte bu kadar ton istihsal 
edileceğini hiçbir vakit söyliyemiyeceği gibi, 
hele kendilerinin olmıyan ve esaslarını dahi bil
medikleri bir plân ve projeye göre de istihsalin 
az veya çok yapıldığını, inkişafın normal se
yirde olup olmadığını bittabi takdir edemez
ler. Buna rağmen yapılan tenkidlerde ise cid
dî ve samimî olmıyan olayların akibeti tahak
kuk ederki o da Mecliste ve millet huzurunda 
gülünç ve mahcup vaziyete düşmekten ibaret 
olur. îşte bu sebepledir ki, arkadaşlarım; 1959 
- 1960 bütçe müzakerelerinde artık madenlerin 
istihsaldeki inkişafını bırakarak simidi neye da
ha fazla istihsal edilmiyor. Veya gereken ted
birler üzerinde durulmuyor veya zerevler bu
lunmuyor gibi yuvarlak cümlelerle güya tenkid 
ve muaheze hırslarını tatmine çalışıyorlar. 

Ona da şimdi burada cevap vereyim : 
Arkadaşlar; malûmunuzdur ki, her hangi 

bir maddenin istihsal miktarı iktisadi ihtiyaç 
teknik ve jeolojik şartlar, imkânlar ve bir de 
madenin rezerv miktariyle mukayyettir. 

Bir an için zamanlarında iktisadi ihtiyaç, 
teknik ve jeolojik şartlar aynı olsaydı ve üstelik 
daima dile doladıkları bütün Amerikan hazine
leri emirlerine amade olsaydı bugünden daha 
fazla istihsal yarpmak imkânını iddia edebilirler 
mi, hayır arkadaşlar, asla. Çünkü zamanı saa
detlerinde hazırlanan veyaı mevcudolan maden 
rezervlerimiz muayyen veya o kadar mahdut
tu ki, eğer o minval üzere kalsaydık ve esasında 
madenlerimiz bu sınai inkişaf temposuna- girme 
şeydi bugün artan ihtiyacımızı ve medeni ilerle
yişimizi değil başarabilmek, artan nüfusumuz
la sıhhati perişan ve sefil kalmamız dahi mukad
der olabilirdi. Amerika'nın bu vaziyette bize 
yalnız acıyıp sırtını çevirmekten ve üzülmekten 
başka yapacakları yardım olmazdı. Arkadaşlar 
bir misal arz edeyim; 1947 de ve bir heyetle, 
madenlerimizin inkişafı ye teçhizi için bir yardım 
plânı ile Amerika'ya gittiğimiz halde, o zaman, 
madenlerin büyük bir kısmını işleten Etibank'a 
25 milyon dolarlık tahsis yapılmış olduğu halde 
bunun yarısını bile kullanamadık. Çünkü o za
man, inkişaf, plânlarımız ve maden rezervlerimiz, 
iktisadi mucip sebeplerimiz hemen hemen tahmin 
ve takdirden ibaret kalıyordu, halbuki Amerika
lıların, ister sermaye versin, ister yardım etsin 
ve ister iştirak etsin, en başta aradığı şey mev-
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zua inanması ve itimadetmesidir. Eğer bugün 
100 lerce milyon dolarlık yardım veya kredi im
kânları sağlanıyorsa bu ancak memleketimizdeki 
sınai ve iktisadi inkişafın muvaffak ve müspet 
seyrine ve temeline dayanmaktadır. Daha dün 
Karadeniz Ereğli'sinde kurulmasına mutabık 
kalman iki milyarlık ağır sanayi için Amerika
lıların hemen hemen bir seneden beri gezip gör
medikleri tetkik ve temas etmedikleri tek bir 
mevzu kalmamıştır. Kömürümüz var mı, mik
tarı kalitesi ve uygunluk derecesi nedir, demir 
madenlerimiz ne safhada ve miktardadır, iktisa
di ve istihlâk imkânlarımız müsait midir. Bütün 
bunlaT en teferruatına kadar incelenmiş, görül
müş ve ancak ondan sonra bir karara varılmış, 
hattâ fiilen de iştirakleri sağlanmıştır. Eğer 
bu Amerikan heyeti ve sermayedarları, aynı 
maksatla Türkiye'ye meselâ 10 sene evvel gel
selerdi netice ne olurdu, muhakkak ki, menfi. 

Çünkü evvelâ demir rezervimiz müsait de
ğildi. Diğer sınai ve iktisadi durumumuzu ve 
imkânsızlıkları ise burada birer birer saymaya 
lüzum dahi görmüyorum. 

Arkadaşlar; dünün ve bugünün maden faa
liyetleri ve rezervleri bakımından memleketimi
zin çehresi çok değişmiştir. Muvafık ve muha
lif bütün arkadaşlarım ve Türk milletinin ifti
harla bilmesi lâzımgelen bir ciheti vaktin dar
lığına rağmen kısaca arz edeyim. (Soldan al
kışlar) 

Demir madeni rezervi görünür ve muhtemel 
olarak 1950 den evvel 38 milyon ton iken halen 
182 milyon tona, linyit rezervi görünür ve muh
temel. olarak 200 milyon ton civarında iken ha
len 683 milyona, kolamanit (yahut borasit) 
servetimiz görünür ve muhtemel olarak bir 
milyon tona kadar tahmin edilmekte iken ha
len 8 milyon tona, bakırın ise 18 milyonluk 
rezervi 32 milyon tona çıkmıştır. Krom, volfe-
rom ve diğer madenlerimizin de büyük ölçüde 
artan rezervleri, madenlerimizdeki inkişafın 
ve yapılan entansif arama ve etüdlerin ne ka
kar müspet ve verimli bir sahaya intikal etti
ğini gösterir. 

Arkadaşlar; âdeta tabiatın Demokrat ikti
dara saklayıp bugünkü faaliyetimize bahşetti
ği ve müyesser kıldığı yeni ve büyük maden re
zervlerimizin meydana çıkmasından dolayı 
Halk Partililerin Demokrat iktidara kızıp ten-
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kide vesile aramalarını değil, tebrik ve takdir 
etmesini ve hakikatlerle hep beraber milletçe 
bayram yapmamızın tabiî olduğunu anlamaları 
lâzımgeldiğini arz ile bütün arkadaşlarımı hür
metle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Sıramı Recep 

Dengin'e veriyorum. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben Tekeli arkadaşımın bıraktığı yer
den başlıyacağım : . . 

Kemal Serdaroğlu hem idare meclisi âzası hem 
de 1959 senesinde 3460 sayılı Kanunla muraka
besi yapılması gereken ve Büyük Millet Meclisi 
azalarından müteşekkil İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Meclis Kütüphanesinde toplanan umumi 
heyetinde de vazifelidir. Nafiz Tahralı arkada
şımız da aynı durumdadır. însaf ediniz. Hem da
vacı, hem kadı, derler mi öyle mahkeme hükmüne 
adalet?... 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Kanun getiriniz. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Kanun geti
ririz veya getirmeyiz. Siz evvelâ vazifenizi yapı
nız. 

Arkadaşlar, 6973 sayılı Sanayi Vekâletinin 
kuruluşu ile ilgili kanun hükümlerine uyarak ve
kâlet alâka göstermiş olsaydı kanaatim odur ki, 
Murgul Bakır İşletmesi senede 518 810 lira 15 ku
ruş zarar etmezdi, suni tahta fabrikası senede 
414 378 lira zarar etmezdi, Adıyaman pamuklu 
sanayii 150 145 lira zarar etmezdi, Karaman sa
nayii senede 184 196 lira 67 kuruş zarar etmezdi, 
kauçuk sanayii senede 113 193 lira 10 kuruş zarar 
etmezdi, Eti Limi'et Şirketi senede 2 590 494 lira 
45 kuruş zarar etmezdi, Armutçuk Kömür İşlet
mesi senede 12 09!) 647 lira 53 kuruş zarar etmez
di, Ereğli Kömür İşletmesi senede 120 265 934 
lira 65 kuruş zarcr etmezdi, Azot Sanayii senede 
119 326 lira 26 kuruş zarar etmezdi. 

Muhterem arkadaşlarım, benim ifade ettiğim 
rakamlar Başveküet Umumi Murakabe Heyeti 
raporlarından istıhracedilmiştir. Kendi karinem
den çıkmış rakamlar değildir. 

Şimdi gelelim Sanayi Vekili ile kafa, kafaya 
döğüşmeye; (Soldan, «Allah, Allah» sesleri) Da
ha zikirde çekersiniz, sabırlı olun. 

Şu rakamlara bana itiraz eden arkadaşlarımı
zın mal bulmuş migribi gibi sarılmaları icabe-
derdi: 
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1958 Bütçe kanunu lâyihasında bakır istihsa

linin yekûnu 26 401 ton, 1959 Bütçe kanunu lâyi
hasında yine 1957 senesinin bakır istihsali iki bin 
ton düşük. Görülüyor ki, vökâlet istihsali dalı i 
kontrol altına alamamıştır. Demir de, krom da, ay
nı vaziyettedir. Hükümet kanun lâyihası gerekçe
lerinde, maden ve enerji yıllık istihsal miktarları 
1958 - 1959 - 1960 yıllarında rakam olarak birbi
rini tutmamaktadır. 

Yine Hükümetin 1958 - 1959 ve 1960 yılı Büt
çe kanunu lâyihalarmdaki gerekçeleri dikkatle in
celendiği takdirde Etibank tarafından yapılan 
Hidro - Elektrik ve Termik santrallerinin mali
yeti, enerji istihsal kapasiteleri birbirini tutmıyan 
rakamları ihtiva etmektedir. Beş dakikalık bir ko
nuşma zamanına bizi mahkûm ederseniz, mümkün 
müdür izah etmek? 

Hidro - Elektrik santrallerinin maliyeti bir 
milyar 341 milyon 977 bin liralık büyük bir fark 
arz etmektedir. 

Cümlemi tamamlamak için şunu arz edeyim; 
Maliye Vökili burada 1950 de Demokrat Parti 

iktidarı teslim aldığı zaman, Toprak Mahsulleri 
Ofisi borçları da dâhil olmak üzere, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin borçlarının topyekûn iki mil
yar küsur milyon lira olduğunu ifade etmişlerdir. 
Yine aynı Maliye Vekili iktisadi Devlet Teşek
külü borçlarının sekiz küsur milyar lira üzerinde 
olduğunu ifade etmektedir. Nerede iktisat, nerede 
maliye, nerede ucuzluk?... (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Tamamdır. 
RECEP DENGÎN (Devamla) — Arkadaşlar; 

Reise tekrar teşekkür ederim, bu harekâtiyie bizi 
parlâmento hatibi yapıyor. Baskı tepki yaratır 
Reis Beyefendi. 

REÎS — Remzi Birand. 
REMZÎ BlRAND (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım; biraz evvel konuşan Halk Partisinin 
hatiplerini büyük dikkatle dinledim. Yalnız, 
meseleleri öyle bir hale getirdiler ki, yapılan 
işler sanki bir işe yaramazmış gibi bir haleti 
ruhiye içinde konuştular. Rıza Tekeli arkada
şıma cevap vereyim, beni dikkatle dinlemesini 
rica ederim. 

Şurasını evvel emirde söyliyeyim ki, iktida
rımızın yaptığı her işin memleketin hayrına ol
duğunu bu memlekette tasdik etrniyecek kimse 
yoktur. 

Arkadaşlar; sanki kendileri bu memlekette 
yaşamıyorlarmış gibi konuştular. Bu memle-
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kette istihsal edilen şeker miktarı 134 bin tondu. 
Yanınızda oturan Fethi Çelikbaş hatırlarlar; 
1951 de Konya'nın tozlu yollarında beraber do
laştık. Kadınhan'm köylüleri karşımıza çıktılar, 
Vali Kemal Hadımlı da orada hazır idi. Ben 
başka türlü bir mesele var zannettim. Ne olu
yor diye sordum. «Ben 10 dekar pancar ekece
ğim, sen 15 dekar pancar ekeceksin diye kavga 
ediyorlar.» dediler. Bunun kavgasını yapıyor
larmış. Siz deyiniz ki, bırakın bizi 200 dekar 
pancar ekmek imkânını bulalım. Allaha şükür 
bugün oralarda pancar ekiyorlar. Her ne kadar 
Kasım Gülek bir yerde, «Konya Şeker Fabri
kası için Trakya'dan pancar getirtmek icabedi-
yor.» demiş olsun ve bu beyanı gazetelere geç
miş clsun. Bugün Konya'da nasıl pancar ekil
diğini ve Konya Şeker Fabrikasının nasıl çalış
tığını hepiniz bilirsiniz. Bugün hamdolsun, yal
nız Kadmhan'da değil, Saray önü, Konya, Çum
ra, Karaman, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir dâ
hil olmak üzere, bütün Konya ovasında pancar 
ekilmektedir. 

Bugün yine hepiniz biliyorsunuz ki, 1960 
senesinde şeker istihsalimiz 500 bin tondur. 134 
bin tondan 500 bin tona 10 sene gibi kısa bir 
müddet içinde yükseliyor. Nispetlerini siz bu
lunuz, mühendissiniz. 

Murakabe bu mudur? Bu memlekete hizmet 
edilmişse siz de onunla iftihar ediniz. Memle
ket evlâdısınız. Bir maksat uğruna rastgele kö
tülemek neye? Bu, memleket hayrına mıdır 
efendiler? 

Eğer karşılıklı hizmetleri mukayese ediyor
sanız, bir bir, madde madde karşılaştırıp küfe
ye konursa bizimki daima ağır basacaktır. Bu 
memleket hayrına yapılan her şey bu memleke
tindir. Eğer bu memleketin evlâtları iseniz bun
dan sizin de iftihar duymanız gerekir. 

Bir garip his içinde her şeyi ters göstermek, 
her şeyi kötülemek, bununla da yetinmiyerek 
şahısları maksatlı bir surette hedef ittihaz edip 
bühtanlarda bulunmak asla memleket hayrına 
değildir ve dürüst bir murakabenin yolu da de
ğildir. Memlekete hizmet asla böyle olamaz! 

Şimdi çimentoya gelelim. : Bu memlekette 
istihsal edilen çimento miktarı 386 bin ton idi. 
Bunda hilaf varsa lütfen açıklayınız. Ama, bu
gün, 1959 da istihsal edilen miktarın ne kadar 
olduğunu her halde bilirsiniz : 1 milyon 734 bin 
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tondur. Bunu da bir mukayese ediniz. Dünkü 
devir ile bugünkü devir arasında çok fark vardır. 

Daha garibi var; ben de memuriyetten gel
dim, bilirim : 1950 de bu memlekette çimento is
tihsalini artırmak için, bunu düşünen kıymetli 
Sayın Reisicumhurumuz ve Sayın Başvekilimiz 
Sivas'a gidiyorlar. Sivas'a gittikleri zaman, çi
mento fabrikasının tevsii hususunda yapılan 
müzakereleri, münakaşaları söylesem şaşarsınız. 
Ama, o zaman meslektaşlarım haksız değillerdi. 
Çünkü idare tarzı, memleketi görüş şekli öyle 
idi. Ben de şahsan o zaman müdürü umumi ol
saydım belki ben de o şekilde konuşurdum. Şim
di onu takaza etmiyorum. Sivas Çimento Fab
rikasının açılışında «Başka bir fabrika açılırsa 
bu memlekette âdeta bir sürprodüksiyon olur ve 
memleket bu çimentoyu kullanamaz bir hale 
gelir kanaati vardı. Görmüyorsunuz, bugün de
ğil Sivas'ın tevsii, daha 5 misli istihsal edildiği 
halde hamdolsun sarf edilmektedir. 

Konya Şeker Fabrikasının temelini atmaya 
gittiğimiz zaman, oranın bir fabrikatörü var, 
müteşebbis adam. Bir tuğla - kiremit fabrikası 
kurmuş. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başve
kile fabrikasını açtırmak istiyor. Memnuniyetle 
dediler ve gidip açtılar. O fabrikatör dedi ki : 
«Müsterih olunuz, bu fabrika bittikten sonra 
artık memekette tuğla - kiremit sıkıntısı çek-
miyeceksiniz.» Sayın Başvekilin ona verdiği ce
vap nedir bilir misiniz? Fabrikatörün adı Kara-
cıganlı. «Sizi tebrik ederim, sizin gibi müteşeb
bislerle memleket gurur duyar, iftihar eder» di
ye başladı ve Sayın Başvekil son cümlesini 
şöyle bitirdi : «Sizin bu fabrika gibi daha yüz 
fabrika olsun, ben şimdiden müşterisini bulma
ya söz veririm. Biz bu memlekette yaşıyan in
sanları kulübeden kurtarmanın peşindeyiz.» 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) Bunu içinizde 
elbette çok iyi bilenleriniz vardır. Ne yapalım 
ki, bunları yapmaya dün imkân yoktu. Topu 
topu 12 milyon lira ile memleketin büyük su 
işlerini yapacaklar. Bu para ile Rıza Tekeli 'nin 
kendi dairei intihabiyelerinde bir Seyhan Bara
jını yapmak kabil olur mu idi? Mensucat kısmı
na gelecek olursam, tâbirimi mazur görünüz, bu 
memlekette bir zamanlar kefenlik bez bulmak 
kabil derrildi. (Sağdan, «Harb seneleri, unuttun 
mu?» sesleri) 
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Bugün hamdolsun nereye geldiğimizi bilir

siniz. Bir milyon şu kadardan 5 milyon metreye 
gelen mensucat elbette bilmektesiniz. 

Enerji kısmını, barajları anlatmaya lüzum 
yoktur. Sizin 382 bin kilovatınızdan 1 182 000 
kilovata geldik. Yani sizin 27 senelik işlerinizin 
tam üç misli. Daha ilerisini söyliyeyim : İn
şallah 2-3 sene geçmeden yapacağımız bir Keban 
barajının vereceği enerji miktarı Halk Partisi
nin 27 sene zarfında meydana getirdiği küçük
lü büyüklü bütün tesslerinin verdiği enerji mik
tarının tam iki misli olacaktır. Yoksa bunları kö
tüleyici maksatlarla konuşmak asla doğru ol
maz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye vaz'mı 

tejdif ederim. 
Gazianteb 

Ali Şahin 

REİS — Kifayet aleyhinde Fethi Çelikbaş, 
buyurun. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, sabırsız olduğunuzu biliyorum, fa
kat vazifemi yapmış olmak için kifayet aleyhin
de konuşuyorum. 

Türkiye'de Devlet iktisadiyatı bakımından 
iki büyük camia vardır : Birisi normal olarak 
umumi muvazeneye dâhil dairelerdir ki, bütçe
leri buradan geçer. İkincisi, ehemmiyeti bunlar
dan aşa<h olmıyan 3460 sayılı Kanuna bağlı 
Devlet İktisadi Teşekkülleri ve bunlara bağlı 
müesseseler ve bir de 4 - 5 yıldan beri bu camia 
içerisinde Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kurulan ve işletilen anonim şirketler. Bunların 
murakabesi bir perişanlık içindedir. 

REİS — Fethi Bey, esasa girmeyiniz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Girmiye-

ceğim. 
REİS — Girmiyeceğim diyorsunuz, esasa gi

riyorsunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır 

esası anlatmıyorum, görüyorsunuz. Hakkım yok 
mu konuşmaya? 

REİS — Hakkınız var, fakat ne maksatla söz 
aldınız, ne şekilde konuşuyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Maliye 
Vekilini dinlediniz; «İktisadi Devlet Teşekkül* 
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lerinin borçları o kadar çoğalmıştır ki, bir kon-
solidasyon kanunu lâyihası geliyor» dedi. Mec
lisin murakabesi dışında olduğu için bu hal mey
dana çıkmıştır. Bu itibarla Vekili dinledikten 
sonra, İktisadi Devlet Teşekkülleri, onun mües
seseleri ve anonim şirketler hakkında, bu saha
da kâfi bilgiye sahibolmadığını, milletvekilinin 
Hükümeti, Hükümetin bu müesseseler üzerinde
ki murakabesinin karşılıklı münasebetinin mâ
nasını bilmediğini gördüm, izin verin de bunu 
izah edeyim arkadaşlar. 

Bu aydınlanmış bir mevzu değildir. Vekil 
Bey baştan aşağı bir (Hukukan tâyin) kelimesi
ne bağlı kalarak, murakabe etmek, murakabe 
edilmek meselesi üzerinde durmadı. Bu bakım
dan izin verin lütfen bir hizmet imkânı hâsıl 
olsun. Bu suretle milletvekili vazifesi, Hüküme
tin vazifesi sarahaten taayyün etmiş olsun. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
P. 
101 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 83 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 

Lira 
12 000 

3 989 802 

1 469 400 

49 200 
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38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS 
yenler 

Kabul edenler... Etmi-
Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Bas lı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Lira 

356 100 

4 200 

265 000 

220 000 

85 000 

220 000 

315 000 

30 000 

570 000 

40 000 

di.) 
(Riyaset Makamına İbrahim Kirazoğlu gel-

REİS Tevfik Ünsalan. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 
arkadaşlarım; vekâlete bağlı bir zat akciğer 
kanserine yakalanıyor. Türkiye'deki otoriteler, 
iyi olmaz diye rapor veriyorlar, öyle olduğu 
halde Londra'ya bir operatör refakatinde gön
deriliyor. Bir tarafta hava kuvvetleri kuman
danı hasta olduğu için yalnız gönderiliyor, di
ğer taraftan küçük bir memur refakatte yolla
nıyor. Londra doktorları da iyi olmaz diye ra
por veriyorlar; iki ay sonra, hasta ölüyor. Bu-
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na sebebolan kimdir?. Ha çalmışsınız, ha suiis
timal etmişsiniz. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; burada ko
nuşan Tevi'ik Ünsalan arkadaşımdan bu me
murun ismini vermesini hassatan rica ederim. 
Bu fasıldan harcırah vermek suretiyle, dok
torun iyi olmaz demesine rağmen bir memu
run ecnebi memleketine tedaviye gönderil
mesi benim malûmatım tahtında ' olmamıştır. 
Esasen bu fasıldan bu şekilde bir masraf yapıl
masına kanunen imkân yoktur. Masraf edilse 
de esasen Divanı Muhasebat vize etmez. Bu 
fasıl memleket dahilindeki, tedavilere mahsus
tur. Eğer bir kombinezon dâhilinde böyle bir 
hasta Londra'ya gönderilmişse, arkadaşım is
mini versin, tahkik edeyim. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiş
ti.'. 
F. Lira 
309 Taşıt masrafları 11 500 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
venlpr... Kabul edilmiştir. 

418 Tahlil lâboratuvar masrafları 40 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 6309 sayılı Maden Kanunu ge
reğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Pasif korunma masrafları 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Öarita ve levazım satınalma ve 
her çeşit masrafları 6 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Sanayi sayım ve anketleri bil
ûmum masrafları 123 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Burs masrafları 63 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.. 

Lira 
95 000 

35 000 
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451 Yayın masrafları 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
RElS — Kabul.edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 335 770 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REtS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne yardım 34 000 000 

REİS — Turgut Yeğenağa. 

TURGUT YENĞENAĞA (Adana) — Muh-
teterem arkadaşlarım bir mevzuun bilhassa 
Sayın Vekil Bey tarafından tasrihi için söz 
aldım. 

1954 senesinde kabul edilen Petrol Kanu
nu mucibince halihazırda memleketimizde 9 
aded petrol şirketi aramalar yapmaktadır. Bu 
petrol şirketlerinin gerek kendi memleketlerin
de, gerekse diğer bâzı memleketlrde kendileri
ne ait petrol kuyusu mevcuttur. Bu petrol şir
ketleri bilhassa sürprodiksiyonu ve fiyat düşme
lerini önlemek için kendi petrol kuyularında 
istihsali tahdidetmek durumunda kalmışlardır. 
Onun için şimdi aynı petrol şirketlerinin bizim 
memleketimizde petrol buldukları takdirde iş
leteceklerine kaanii misiniz ? 

REİS — Fasıl üzerinde misiniz Tutgut Bey? 

TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) — Efen
dim, M. T. A. ile alâkalıdır beyanım... 

Mevcut kanunda petrol buldukları takdirde 
işletecekleri diye bir hüküm yoktur. İşletecek
lerdir diyo bir müeyyide koymayı düşünüyor 
musunuz? 

ikinci mevzu M. T. A. Enstitüsüyle alâka
dardır. Memleketimizde petrol arayan müesse
seler ayrıca jeolojik haritalar da hazırlamakta, 
sismik etüdler yapmaktadırlar. Bu sismik etüd-

*=w* v*!u w* 
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ler sırasında, daha evvel zatıâlinize arz et
miştim, yeraltı sularının mevcudiyeti de tes-
bit ediliyor. Petrola ait malûmat kendilerinin 
olsun, fakat bu petrol şirketleri lıiç olmazsa 
bakanlığa, petrol olmıyan yerlerde yeraltı sula
rının haritalarını tesbit ettikleri kısmı verirlerse 
cidden faydalı olur. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Petrol Dairesine taallûk eder, 
bütçesi görüşüldüğü, zaman cevap vereceğim. 

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

F . 
602 

701 

711 

751 

753 

756 

793 

Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maden hizmetlerinde kullanı
lan makina alet vo malzemesi
nin onarma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maden hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satmalmacak muh
telif makina, alet vo malzeme
nin mubyaası ile ilgili her cins 
masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar tesis masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri satmalınması 
vo dağıtılması 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

203 000 

1 000 

5 000 

240 000 

800 000 

12 281 000 

REİS — Petrol Dairesi Reisliği bütçesinin 
heyeti umumiyesi üzerindeki müzakereler Sanayi 
Vekâleti bütçesiyle yapılmıştır. Maddelere geçil-
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meşini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1960 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 373 581) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (50 000) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fas 1ları okuyoruz. 

F . 
201 

202 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
«a» fıkrası) 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
581 201 

152 400 

140 000 

13 O0O 

71 150 

25 200 

82 000 

924 — 
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303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

446 

Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 say lı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları -
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verilecek 
ücret ve masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

27. 
Lira 
15 000 

17 000 

75 000 

5 000 

82 000 

6 000 

000 

4 000 

2 000 

9 000 

50 000 

200 
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Lira 

7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 1 429 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 16 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıl borçları (1954 -1958) 1 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 6 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıltar satınalma karşılığı 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon

guldak) — Efendim, Muhterem Turgut Yeğena'-
nın suallerine arzı cevap ediyorum. 

Türkiye'de petrol arayan şirketlerin ham 
petrol buldukları takdirde bunları işleteceğine 
kaani bulunuyoruz. Yalnız kaani olmakla iktifa 
etmiyoruz, gerekli işletmeye bunları mecbur kıl
mak için tedbirler de almış bulunuyoruz. Yük
sek malûmunuzdur ki, Türkiye'de Mersin'de ve 
İstanbul'da iki rafineri yapılmıştır. 

STDETTİN YALIM (Kocaeli) — İzmit'te 
Beyefendi. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Peki efendim. Sürçü lisan oldu, iz
mit'te. 

Bu iki rafineri, Türk httm petrolü bulundu
ğu takdirde, Türk ham petrolünü kullanmak şar-
tiyle 4,5 milyon ton kapasitede olacak. Türkiye 
4,5 milyon ton petrol kullanırsa kendi refineri-
lerimizde işliyeceğiz. 

925 
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İkinci sualinize arzı cevap edeyim : Bunlar 

yaptıkları tetkikatta yani jeolojik haritalar ve 
saireden muntazaman Petrol idaresini haberdar 
etmeye mecburdurlar. Petrol idaresi de aldığı 
malûmatı aynen Devlet Su işleri idaresine, M. 
T. A. idaresine intikal ettirmektedir. 

REİS — Turgut Yeğena. 

TURGUT YEĞENA^A (Adana) — Muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Vekil Beyin göstermiş 
olduğu teminat yani bu petrol şirketlerinin, 
memlekette petrol buldukları takdirde işlete
ceklerine dair teminat bence aranılan bir temi
nat değildir. Bir misal arz edeyim : 

Memlekette Mersin'de, izmit'te ve istanbul'
da kurulan veya kurulacağı söylenen rafineri te
sisatı tamamlandığı takdirde 4,5 milyon ton ham 
petrola ihtiyaç olacak. Tabiatiyle bunu hariçten 
getirmektense Türkiye'de çıkan petrol burada 
kullanılacaktır. Güzel bir mantık. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak ) — Mukavelesinde yazılıdır, mecbur-

/ dur. 
TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) — Muka

velesinde yazılı, hepsi güzel mantık. Fakat neti-
ceten bu şirketlerin rafineriyi ne zaman bitire
cekleri daha meşkûk. (Soldan, «bu da güzel man
tık» sesleri) Mahallinde tetkik ettim efendim, 
söyliyeyim. (Soldan, «Mersin iki sene sonra bi
tecek» sesi) iki sene sonra bitmiyecek arkadaş
lar. Mahallinde tetkik ettim. Mersin rafinerisi
ni inşa eden şirketin mümessilleri dediler ki, 
«yalnız Mersin'de yapılan rafineri, Türkiye'nin^ 
bütün ihtiyacına yettiği gibi ihraç imkânını da 
sağlıyabilir.» Böyle iken, istanbul ve Sadettin 
Beyin ısrar ettiği gibi, izmit'te yapılacak olan 
rafineri tesisleri de yapıldığı takdirde bunlarla 
hangi petrol ref ine edilecektir ? 

Türkiye'nin etrafındaki Suriye, Lübnan, İrak, 
Mısır, Cezayir, italya, Fransa, Almanya ve sair 
diğer Avrupa memleketlerinin refineri tesisleri 
mevcuttur. Kendi ihtiyaçları nispetinde kendi 
rafinelerinde tasfiye etmektedirler. 

Şimdi kendi ihtiyacımızı temin esnasında 
bir sürprodüksüyon yapacak olursak, bu mem
leketlere hiç satamıyacağımıza göre, geriye Ame
rika kalıyor. Rafine ettiğimiz petrolü Amerika'
ya ihraçetmemiz lâzımgeldiğini söylediler. (Sol
dan, gürültüler) Müsaade edin söyliyeyim. Za
ten aksini Vekil Bey söyliyecek. 
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I «Onun için biz Mersin Rafineri inşaatına baş-
I lamadan önce Hükümetten söz alma yolunu 
I tuttuk, ve bu rafineriyi inşa ederken başka rafine

ri inşaatı için başka şirketlere imtiyaz vermeyin di
ye taahhüt aldık» dediler. «Buna rağmen İstanbul 
ve izmit'te rafineri inşaatı için Hükümet ayrıca 
Caltex ve Shell kumpanyaları ile anlaşmaya git
ti. Onun için inşaata başlamadan evvel bunu bı
raktıracağız.» diye de ilâve ettiler. Ben hâdise
yi söylüyorum. Esas tuttuğunuz nokta yanlıştır, 
haber veriyorum. 

REİS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKlLt SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
arkadaşımıza teşekkür ederim. Çünkü, kendileri 
Mersin rafineri tesisatını yapan şirketlerin mü
messilleri, salahiyetli şahsiyetleri ile temas et
mişler. 

Bu şirket mümessillerinin, Hükümete resmen 
yazılı olarak bildirdikleri, altına imza koyduk
ları, taahhüdettikleri şeylerin aksine bâzı şeyleri 
kendisine söylediklerini söyledi. Çok teşekkür 
ederim. Kendilerine soracağım : Hükümete res
men şirketimiz namına, «Bunu yapacağız, filân 

•tarihte bitireceğiz» dediğimiz halde bu mebusa 
gayriresmî olarak niçin bunun aksini söylüyor
sunuz, diye soracağız ve cevabını alacağız. 

Gerçekten "bunlar bize Mersin rafinerisinden 
gayrı İzmit'te rafineri yaptırmamamız için mü
racaat ettiler. Ben Bütçe Komisyonunda göster
dim, biz Türkiye'nin ne kadar petrole ihtiyacı 
olduğunu tetkik ettirdik. Bu adamları çağırıp 
ilmî ve fennî olarak ispat ettik ki; Mersin rafi
nerisi inşaatı bittiği zaman Türkiye'nin ihtiya
cını karşılıyamıyacaktır. Petrol Kanununda Mer
sin rafinerisinden belge alan bir şirketin ondan 

\ başka bir belge diğer,, şirketçe istendiği zaman o 
belgenin verilmesine itiraz etmeye hakkı vardır. 
Eğer Mersin rafinerisinin Türkiye'nin ihtiyacın
dan fazla olduğunu ispat ederse ötekine belge 
veremeyiz. Adamlara, ihtiyaç vardır, Mersin ra
finerisi kâfi gelmiyecektir, hususunu ispat ettik 
İzmit rafinerisini yaptırmak mecburiyetindeyiz, 
dedik. Onlar da kabul ettiler. Hangf tarihte baş-
lıyacaksm, plânını ver, dedik, kendilerinden ya
zılı teminat aldık, imzalarını aldık, 

Şimdi arkadaşım sorabilir; kimdir bunlar? 
Bunlar dünyanın en büyük dört tane petrol şir-

I keti, Bir tanesi Kalteks ayrıldı. Türkiye bunla-
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rın müşterisi, bunlar Türkiye'ye petrol satarlar. 
Nasıl petrol satarlar? Rafine edilmiş, mamul 
akar yakıt satarlar. Bunlar yapıyor bu rafine
riyi. inşaata başlamışlar, milyonlar harcamışlar 
ve harcamaktalar, bitirecekler, bitirteceğiz. Tah
rirî taahhütleri elimizdedir. Fakat bu taahhütle 
iktifa etmiyerek sizin buradaki beyanınız üzeri
ne onları çağırtıp soracağım, bu bakım
dan size teşekkür ederim. Ama şuna emin 
olunuz ki, Türkiye'nin müstakbel petrol ih
tiyacı bizim elemanlarımız tarafından ay
larca çalışılarak bulunmuş ve koskoca bir dos
ya halinde durmaktadır. Şunları onlara uzun 
müzakere ve münakaşadan sonra kabul ettirdik, 
arkadaşlar. 

REİS — Sadettin Yalım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, biz Türk vatanının hangi kö
şesinde bir çatı çatılır, bh* tesis yapılır, bir fab
rika dumanı çıkarsa ondan müftehir oluruz. 
Onun için istanbul'da yapılmış, Kocaeli'de yapıl
mış diye bir meselemiz yoktur. Ama izmit'te 
Tütünçiftlik'te yeni bir tesisin hummalı faaliye
ti var,j yakında hep beraber temelini atacağız, In-
allah. | 

Halk Partisinin eski sakim zihniyeti bu yeni 
yapılan tesisleri isteniyor. (Sağdan, şiddetli gü-
rültüter, «hâşa» sesleri) 

RBlS — Rica ederim Sadettin Bey, madde 
üzerinjde konuşunuz. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Sözleri
mi bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şunu belirtmek isterim 
ki, bütün Türk milleti gibi biz Kocaelililer de 
Sayın Hükümetimize teşekkür ederiz. (Soldan, 
bravo sesleri) 

RElS — Turgut Yeğenağa. (Gürültüler) 

Beyefendiler; Riyaset bunca saatten beri de
vam edegelen müzakerelerin şu saatinde, ve Mec
lisi. Âlinin yorgunluğuna hürmetkar olarak bü
tün arkadaşların daha sakin konuşmalarını rica 
eder. 

Büyürün Turgut .Bey. 

•-...TURGUT:YEĞENAĞA (Adana) — Muhte
rem .arkadaşlar; ben C..II. P. ne mensup bir mil
letvekiliyim. Hiçbir D. P. li arkadaşıma sakim 
düşünceli diyemem, nitekim hiç kimse de bir C. 
H. P. liye sakim düşünceli diyemez, 
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RElS — Değil böyle efendim. 

TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, müfessire lüzum yok, bendeniz 
anlıyorum. Nitekim burada, huzurunuzda cere
yan eden konuşmalar arasında, Sadettin Yalım'ın 
sözlerinin ne derece sakim olduğu meydana çık
tı. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Düşünce
niz şakim diyorum. (Sağdan, gürültüler) Fakat 
beyefendi sizlere ait bir sakim tâbiri değildir. 

TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, mevzua gelelim, özür dilerim, 
huzurunuzu rahatsız ettim, fakat bunu da söyle
mek icabediyordu. 

«Mersin Rafinerisinin tasfiye edeceği petrol 
miktarının üzerine çıkacağımız rakamlarla ispat 
ettik» buyurdular. Çok teşekkür ederim, böyle 
rakamlar kullanan bir Sanayi Vekilinin huzu
runda bulunmaktan hakikaten memnuniyet du
yanın. Yalnız istirham ederim, nasıl bir araya 
getirdiniz 1>u rakamları? Bunun ânıalierbaasını 
nasıl yaptınız? Bu bir kalkınma programının ne
ticesi ise çıkması gereken bu rakamdır, kabul!.. 
Böyle bir program vardır niçin bizlere ve Türk 
milletine bunu izah etmezsiniz? Bunu açıklaya
bilir misiniz? 

Lüzum yok diyeceksiniz. Niçin açıklamazsı
nız? Bu plân ve program mucibince son alman 
yardımlara dair hiçbir beyanatta bulunmadınız. 
Bu plân ve programın ne şekilde hazırlandığını 
da söylemediniz. InEan hiç olmazsa bu plân ve 
programı Türk milletinin malûmatına arz et
mez mi? Sayın Vekil cevap versin. 

REİS — Beyefendi maddenin dışında bir 
plân ve program münakaşası yapacaksanız buna 
imkân yok. (Sağdan, «cevap versin» sesleri) 

SANAYİ VEKtLl SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Efendim, sual soruyor, bâzı şeylerden 
bahsetti, müsaade edin de konuşayım. 

Arkardaşımın ne dediği belli olmadı ki... (Gü
lüşmeler) Yani arkadaşım, Bütçe Encümeninde 
aylardan beri devam eden ve burada günlerden 
beri cereyan eden müzakerelerin hepsini bir tara
fa bırakıyorum, daha dün Nafıa Vekâleti Bütçe
si burada, konuşulurken yollar falan diye birta
kım rakamlar zikredilmedi mi? Nafıa Vekili bu
rada uzüriboylu izahat vermedi mi? Programı fa
lan hepsini bir tarafa bırakıyorum, bu bütçeler 
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nedir? Biz aylardan 'beri neden bahsediyoruz? 
Arkadaşım ne diyor? 

Hepsi meydandadır, rantabldır, değildir diye 
bu mevzuları didiklemedik mi? Akar yakıt ihti
yacının ilmî ve fenni olarak tesbit edildiğini, dos
yasının hazır olduğunu ifade etmedik mi? Tet
kik edin, sizi bekliyor. Yani biz burada Türk mil
letine (söylemiyoruz da kime söylüyoruz? (Sol
dan; bravo sesleri, alkışlar) 

RE IS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1960 
bütçe yılı1 masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 423 581 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
b\ 
2 Petrolden Devlet hakkı 

REİS — Kabul edenler... KtmL 
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Müteferrik varidat 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Teberrular 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
923 579 

500 000 

— Maddeyi tekrar okutuyorum: 
(2 nci madde okundu.) 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyini

ze arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir... 

: MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğinee 
1960 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli, cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel 
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe 
yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... -

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 

.1960 C : 4 
nen maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D)işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mebaliğden idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele varidat, diğer taraftan (A/ l ) işa
retli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Vekâle
tince tahsisat kaydolunur. 

REÎS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1954 - 1958 bütçe yılarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulımaıı borçlar 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 
ncü kısım fasılları bakiyelerinden eski yıllar 
borçları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. ™ Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Sanayi Vekilleri memurdur. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın Heyeti Uınuhıiyesi açık oyunuza 
arz edilmiştir. 
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13. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketi kanun lâyihası ve Muvakkat En
cümen mazbatası (1/527) (1) 

BEİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ereğli Demir - Çelilk Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketi kanunu lâyihasının ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruz-
nameye alınarak müstaceliyetle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Sanayi Vekili 
Sebati Ataman 

REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti ıımuımiyesi üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun, Recep Dengin. 

RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, kanun lâyihasının esbabı mucibesinde 
de beyan edildiği üzere, hakikaten milletlerin re
fah seviyeleri nüfus başına isabet eden demir ve 
çelik sarf iyatiyle de ölçülebilir. Sadece millî eko
nomilerini zirai istihsale istinadettirmiş milletler; 
bugün 20 nci asır dünyasında çok azalmışlardır. 
O halde mevzuumuz cidden mühimdir, üzerinde 
ehemmiyetle durulmaya değer bir mahiyet arz ey
lemektedir. 

Halen faaliyette bulunan Karabük fabrikası
nın bir kardeşi olacak bu tesisin her şeyden evvel 
iktisadi olması, 'Devlete yük teşkil etmemesi ve bu 
tabiatta kurulup işletilmeye açılması şarttır. 1950 
den sonra meydana getirilmiş birçok şirketler ve 
tesisler önemli zararlar kaydetmişlerdir. Adına 
İktisadi Devlet Teşekkülleri dediğimiz bu mües
seselerin durum ve tutumlarını göz önüne alarak 
bâzı hususları öğrenmekte fayda vardır. Faaliyet
te olan Karabük fabrikası, resmî olarak söylenen
lere bakılırsa, 1959 senesinde 176 bin ton demir 
ve çeliık imal etmiştir. Yeni sene programına göre 
265 bin ton istihsal yapacaktır. 1961 de bu miktar 
350 bin tona çıkacaktır ve nihayet tesisleri ta
mamlanınca Karabük fabrikası 600 bin ton de
mir ve çelik istihsal edecektir. 600 bin tonluk ka
pasitenin inşaat ve tesisleri de ihale olunmuştur. 

Türk efkârına verilen bu malumat doğru mu
dur, Evvelâ bu hususun anlaşılması lâzımdır. Hü-

(1) 113 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kümet bu suale samimî olarak cevap vermelidir. 
Ondan sonra da kanun lâyihası Yüksek Mecliste 
enine boyuna müzakere edilmelidir. Karabük Fab
rikasının tovsileri için sarf edilmiş ve edilecek pa
raların iç ve dış tediye olarak miktarı hakikaten 
bir buçuk milyara yaklaşmış mıdır? Mezkûr demir 
ye çelik fabrikasının 1962 senesinde demir ve çe
lik istihsali 600 bin ton olacak mıdır? Hükümet bu 
suallere sarih cevaplar vermelidir, 

Şimdi çok mühim bir kısma gelelim : 
Sivas vilâyetinin Divriği ilçesindeki demir 

madeni bu kanun teklifi ile meydana gelecek, 
Anonim Şirketin vücuda getireceği demir ve çe
lik fabrikasına 800 küsur kilometre mesafededir. 
Ham demir cevheri fabrikaya gelebilmek için en 
ucuz nakliye vasıtası olan demiryolu ile sevk edi
lecektir. 800 küsur kilometrelik bu demiryolu tek 
hattır. Günde 100 vagon ham demir cevherinin 
Ereğli'ye tahrik edildiğini kalbul etsek (iki, bu da 
çok zordur) günde 1 000 ton ham demirin kurula
cak fabrikaya girmesi icalbeder. Tahmil, tahliye 
ve nakliye işlerinde hiçbir arıza kaydeditoneden 
bu iş yapılmış olsa yılda fabrikaya varacak ham 
demirin yekûnu 365 bin ton olacaktır. O halde bu 
anonim şirketin de kuracağı fabrika uzum yıllar 
istenilen kapasitede bir çalışma yapamıyaeaktır. 
Türkiye'mizin ham demir cevheri tenörü dikkate 
alınırsa 365 bin ton demir cevherinden fabrika
nın istihsal edeceği mamul demir ve çelik ton ye
kûnu 190 bin ton kadar olarak hesaplanabilir. 

Hükümetin bu nakliye işindeki tutumunu da 
inilmiyoruz. Anonim şirketin meydana getireceği 
tesisin yıllık kapasitesi nedir, projeler etüdler ne 
şekilde yapılmıştır, fabrikanın günlük ham demir 
ihtiyacının ton yekûnu neden ibarettir1? Bunların 
hiçbirini bilmemekteyiz. Sanayi Vekili Büyük 
Meclise aydınlatıcı ve ikna edici malûmatı verme
lidir. 

Kezalik bu anonim şirket kanun lâyihasında, 
(İlkin bir milyon lira ile kurulacak ve sonra da 
bu miktar sermaye 510 milyonl İraya iblâğ edile
cektir) denilmektedir. Demek ki, bu anonim şir
ketin meydana getireceği tesisler ve bu tesislerin 
faaliyetleri uzun vadeli işler olacaktır. Şirket ku
rulacak, bir milyon sermâye konulacak, müdürler 
meclisi idare azaları, murakıpler, uzmanlar ve 
saire tâvin edilecek, bilâhara da talibi çıktığı tak
dirde şirketin hisse senetleri satılmak suretiyle 
sermâye 510 milyon lirayı bulacaktır. Amerikalı 
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sermayedar para yerine makina ve benzeri mal
zeme verecek, şirkete bu suretle ortak olacak ya
bancı sıermaye sahibi şirkete hissedar olmak için 
vereceği makina ve âletleri hangi fiyat tarifesi 
esasına müstenidolarak verecek, ne miktar kâr 
alacak?) Yabancı hissedarların Türkiye'delk i mü-, 
mesâileri kimlerdir? Bütün bunları bilmek zo-
rumidayız. İktisadi Devlet Teşekküllerinde edini
len tecrübeler göstermiştir ki, her işe iyi niyetle 
başlanmış, fakat zamanla hepsi de siyasi nüfuz ve 
tesirlerin altında kalmışlardır. 

Hükümet bu hayırlı işi parti propagandası 
yapmaksızın Büyük Meclise aydınlatıcı malûmat 
vermek suretiyle izah eder ve sorduklarımıza te
ker teker cevap verirse çok isabetli bir vazife yap
mış olur. Aksi takdirde bu Anonim Şirket de, 
kuracağı tesisler de Türk milletine yeni bir yük 
•olacaktır. Biz elimizle borç isteyip diğer elimizle 
ihsan dağıtmıyalım. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Vaktin gecikmesi esbabı m uciı »ekiyle 
lâyiha üzerindeki köiıuşnıaların beşer •dakikaya 
inhisar etmesi yolunda bir takrir vardır. Bu tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATÎ ATAMAN 

(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; Recep 
Dengin arkadaşım evvelâ Karabük hakkında 
malûmat istedi. Karabük tesisleri hakkında ge
rek Bütçe Encümeninde, gerek bu kürsüde veri
len malûmat doğru mu, yanlış mı? Elbette bizim 
söylediklerimiz hem doğru, hem de samimîdir. 
Ben Recep Dengin arkadaşıma sorsam; adınız 
Recep ini, hakikaten bu cevabınızda samimî mi
siniz, diyebilir miyim? Biz burada ciddî iş görü
yoruz, ciddî konuşuyoruz. Onun için verdiğimiz 
rakamlar da doğrudur ve samimîdir. Aksini si
zin ispat etmeniz lâzımdır. 

Şimdi, bu münasebetle tafsilâtlı rakamları 
arz edeyim : Ton 

Mayi maden 236 954 
Pik 80 194 
Çelik • 213 717 
Elektrik ocağı çeliği (Vasıflı çelik) • 501 
Hadde mamulleri • 165 000 
Şakuli boru 14 000 
Savurma boru 15 592 
Külçe blok - 169 
Platin 29 413 

. 1960 O : 4 
Karabük'ün 1959 da demir ve çelik mamulü 

istihsali bu kadardır. Ancak, bu istihsali de az 
görüyoruz, önümüzdeki sene bunu daha fazlaya 
çıkarmak niyetindeyiz ve bunun tedbirlerini de 
aldık, inşaallah tahakkuk ettireceğiz. Durum 
bundan ibarettir. 

Karabük'te 600 bin ton demir istihsaline ge
lince; Karabük tesislerini tevsi ettiğimiz zaman 
istihsalimiz de 600 bin tona çıkacaktır. Bu mev
zu teminat alma alınmıştır. Mesut bir tesadüf 
olarak bugün 15 milyon dolarlık Eximbank mü-

1 essesesiyle mukavele hazırlanmış ve imzalanması 
için Hükümetimizden otorizasyon verilmiş ve bu
gün Amerika'ya bildirilmiştir. İstihsalin 600 bin 
tona çıkarılması artık tahakkuk etmiş bulunmak
tadır. 

RECEP DENGİN (Ankara) — 15 milyon
luk kredi bu meseleyi halletmiş mi telgraf gel
mekle? 

SANAYİ VEKİL SEBATÎ ATAMAN 
(Devamla) — Karabük'ün istihsal meselesi bu
dur. 

İkinci demir - çelik sanayiine gelince : Muh
terem arkadaşlarım; ikinci demir - çelik sanayii 
movzuunun etüdü bir Amerikan firmasına veril
miş, bu firma 9 aya yakın bir müddet çalıştık
tan sonra Türkiye'de kurulabilmesi için piyasa 
tetkiklerinden başlıyarak nihai ünitelere, plân
lara, hammadde, iptidai madde etüdlerini de 
yapmıştır. Münakale tetkiklerini de yapmış, 
hammadde nereden, nasıl gelecek? Tamamiyle 
her şeyi tesbit etmiştir. Aryıca kurulacak tesisin 
maliyetini, rantabilite hesaplarını da yapmış, 
yani bir bu tesisin düğmesine basmak kalmıştır. 
Her şey tamamdır. Amerikalıların yaptığı bu 
proje ve tetkikten sonra Türk mütehassısların
dan, teknisiyenlerinden mürekkep bir heyete de 
ayrıca tetkikler yaptırdık. Sadece İktisadi Dev
let Teşekkülleri mensuplarından ibaret değil bu 
heyet. Hususi sektör olarak da bu işin mütehas
sıslarını topladık ve bunlar da tasdik etti. Bu
rada her teknik malûmat var, arz edebilirim. 

Arkadaşlar, bu heyetin yaptığı bu etüd ikinci 
demir - çelik sanayiinin hammaddesini Divriği'
de derpiş etmemektedir. Divriği'yi tamamiyle 
Karabük'ün müstakbel altı yüz bin ton istihsa- ' 
İme göre ve Karabük ihtiyacına karşı iptidai 
madde mahallî olarak tutmakta, diğer rezervler
den de ikinci fabrikanın hammaddesini tenim 

I etmeyi derpiş etmektedir, 
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O kadar esaslı hazırlanmıştır ki, Amerikalı

lar kredi veriyorlar. Bunu ilân ettik, ama bu 
krediyi vermeden evvel bu tesislerin hammadde
sinin, nakli için, sırf bu nakliyatta kullanılmak 
üzere, Denizcilik Bankasının onar bin tonluk iki 
gemi almasını şart koştular. Bu iki gemi münha
sıran buraya hammadde naklinde ve bunun ma
mullerinin naklinde kullanılacak; bunu Türk 
Hükümeti taahhüdetsin, dediler. Tamamiyle eko
nomik olmak üzere bu iş hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Hammadde mevzuunda arkadaşımın endişele
rini, zannederim, bu suretle gidermiş oldum. 
Bunun rantabl bir 'teçebbüs olması için gerekli 
tedbirler alınmış ve bu tedbirlerin en mühimmi 
olarak bu kanun tasarısı getirilmiştir, tesis 
Ereğli'de yapılacak. 

RECEP DENGlN (Ankara) — Hammadde
yi nereden alacaksınız? 

SANAYİ VEKÎLl SEBATI ATAMAN 
(Devamla) — Hammaddeyi muhtelif yerlerden 
alacağız, burada listesi var, ama söylemek müm
kün değil, çünkü, spekülâsyona meydan verir. 
Onun için müsaade edin mahrem kalsın. Ama 
Divriği'den almıyacağız, başka yerlerden alaca
ğız. Rantabilite hesapları yapılmıştır. Bizim hu
susi Türk sermayesinin bu işe rağbet edeceğini 
ve hattâ bunun bu kanun dolayısiyle Türkiye'de 
sermaye piyasasının teşekkülü için ilk adım teş
kil edeceğini ümidetmekteyiz. 

Sermaye meselesine gelince .: Bu tamamiyle 
bu kanun tasarısını sevk etmemiz sebeplerinden 
biridir. Bu tesis Amerikan sistemine göre kuru
luyor. Bunlarda iptidai sermaye gayet düşük 
oluyor. Bir de nihai sermaye, diye bir şey vardır 
ki, bu, tesis tamamlandığı zaman tamamen sarf 
edilmiş bulunacak olan sermayedir. Tesis 200 
milyon dolara malolacaktır. Sermaye 50 - 55 
milyon dolardır. Müessesenin rantabl olması için 
yapılan hesaplara göre sermayenin dörtte bir 
olması derpiş edilmiştir. Bu da işletmenin ran
tabl olması faktörlerinden birisidir. Sermaye kü
çük, kredi büyük olsaydı işletme rantabl olmı-
yabilirdi. Bu cins bir teşebbüsün rantabl olabil
mesi için sermaye ve kredi arasındaki nispetin 
1/4 olması lâzımgeleceği mütehassıslarla tesbit 
edilmiş ve sermaye miktarı ona göre tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımız maddelerde mütemmim iza
hat isterlerse onu da arz etmeye amadeyim. 
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REÎS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlarım, bu kanun lâyihasının müzakere edil
mesi için 24 saat önce milletvekillerine dağıtıl
ması lâzımdı. 

RE tS — Usule aykırılık yoktur, karar aldık. 
RIZA TEKELÎ (Devamla) — Çok önemli 

bir mevzuda, bilhassa şahsan çok ilgilendiğim 
ve senelerden beri Demokrat Partinin ihmal et
tiğini söylediğim bir mevzuda gönül isterdi ki 
hazırlıklı olalım, birkaç şey söyliyelim. Hiçbir 
şeyden malûmatımız yok. Gece yarısı, hazırlık
sız müzakere edilmesi doğru bir şey olmadı. 
Karma Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan baş
ka b a mevzuda bilgi sahibi olan arkadaşlarımız 
zannetmem ki içimizde mevcudolsun. (Soldan, 
«hepimiz biliyoruz» sesleri) Nasıl bilirsiniz bey
efendiler? 

Onun için mümkün ise istirham ederim, bu
nu yarın konuşalım, sabaha kadar bir parça ha
zırlanalım. Müsaade ediniz milletvekilleri de 
bu kanun mevzuunda bir fikir sfahibi olsunlar, 
birkaç şey söylesinler. 

özür dilerim, yakından ilgilendiğim ve tak
dir ile karşıladığım bir mevzu hakkında bilgi
sizlik yüzünden konuşma imkânına sahibolamı-
yorum. 

REÎS—-Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, konuşmadan evvel bir hususu arz 
edeceğim. Bir takrir hazırladım, lâyiha gün
deme alınarak bilâhara müzakere edilsin, konu
şulsun diye şimdi bâzı noktalara temas edece
ğim. Bu kanun lâyihası aslında bir yandan Dev
letin alâkası olan sermaye koyacağı, öte yandan 
yabancı sermayesinin de iştirak edeceği bir şir
ket statüsü ihdas etmektedir. Mahiyeti budur. 
Bir cephesi Devlet sektörü, bir cephesi yaban
cı sermaye, bunun yanında meselâ malî mevzu
atımızdan istisnalar, muafiyetler, ayrıca Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunu var. Bunun 
yanında yine birtakım yeni hükümler getiri
yor. Başka ne var? Petrol Kanunu var. Bunun 
dışında yeni birtakım hükümler getiriyor. 

Bu itibarla fevkalâde ehemmiyeti haiz olan 
bir statüdür. Bu derece mühim bir statünün 
bilhassa Türkiye'nin istikbalde, bu kanun çık
tıktan sonra gelecek yabancı sermaye için bu
nun emsal olacağını hesaba katmak lâzımdır. 
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Buna işaret etmek isterim. Yabancı sermaye, 
«Ona ne imtiyaz vermiş iseniz ben de onu iste
rim, verirseniz gelirim.» der. Bu bakımdan, mü
him bir meseledir, bu. Tasarıyı bendeniz yarım 
saat evvel tedarik ettim, öğleden evvel bulama
mıştım. İzin verin okuyalım, fevkalâde vahîm 
maddesi var. Nedir o? Bakınız size bir madde
sini okuyayım, öyle bir madde koymuş, yok 
Türkiye'de böyle bir madde. Madde diyor ki : 
(Şirket sermayesinde resmî sektörün hissesi ne 
nispette olursa olsun.) Yani resmî sektör % 
99,9 ve yabancı sermaye nispeti % 01 olsa dahi, 
bu işletme 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa, 2450 sayılı Nafıa Vekâletinin inşaatta 
arttırma ve eksiltme Kanununa ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinin idare ve murakabesine dair 
3460 sayılı Kanuna tâbi değildir. Bu derece 
hususiyet arz eden bir statü bu arkadaşlar. 
Türkiye'de Devlet rfektöriyle alâkalı, yabancı 
sermaye ile alâkalı bir işletmede müstakil istis
nai bir statü kabul ediliyor. Buna Ereğli İşlet
mesi Statüsü demek doğru değildir. 

Bu itibarla bu kadar mühim bir mevzuda 
çok rica edeceğim, yalvaracağım, izin verin 
tetkik edelim. Ben, Türkiye'nin iktisadi geliş
mesinde Denizcilik Bankası müzakeresinde (ha
zır olan arkadaşları işhadederim , yeni ka
nuni bir statü getirmek mevzuubahis, fakat 
siz ayrıca yüzde 49 u Devlet sektörüne 
aidolsun ve idare meclisinde, hususi eş
has hâkim 'bulunursa o zaman hususiyeti 
olan 'bir statü olur demiştim. Hâdiseler maale
sef beni teyidetti. Bu bakımdan yeni bir çığır 
açıyoruz. Ama 'bu öyle bir çığırdır ki ayakta 
•bulunduğu müddetçe yeni gelecek yabancı ser
mayeyi düşündürür. Ona şunu tanıyorsun, ba
na da tanı. Bütün devletlerin hayatında imti
yazlı şirketlerin tarihi tetkik edilecek olursa 
bu böyledir. Yabancı memleketlerle yapılan ti
cari anlaşmalara bir kayıt konulmak suretiyle 
otomatikman yürür hale gelmesi yolu da ileri
de aranır. Nedir o kayıt? (En ziyade müsaade
ye mazhar memleket) kaydı. 

Şimdi bir Alman firması var. Almanya ile 
bir ticaret anlaşması yapar da içinde Alman 
vatandaşları Türkiye'de en ziyade uıaaharı 
müsaade olacaklardır denildi mi, otomatikman 
bu şartlar Alman sermayedarlara da tatbik edi
lir hale gelir. 
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Bu derece umumi ve önemli 'bir mevzuda 

yarım saat evvel tedarik ettiğim lâyihayı tet
kik etmeden nasıl rey verebilirim? İçinde Büt
çe Encümeninden âza bulunmaması hatadır. 
(Soldan «Var» sesleri) 

RElS — Bütçeden Nazım Tanıl, İsmail Şe
ner var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İyi, çün
kü temettü garantisi bakımından 'bu lâzımdır, 
bunu halletmişsiniz. Ama arkadaşlar bu kâfi 
değil. Yani bugün için müzakere edilecek gibi 
değil, işin eOıemmiyeti aşikâr, izin verin bunu 
yarın konuşalım. Biraz tetkik etsek ne olur. 
(Soldan «Tamam tamam, biz anladık» sesleri) 

Siz anladıysanız o halde ben bir takrir tak
dim ediyorum. Yarın gündeme alındıktan son
ra müzakere edelim, diye rica ediyorum. 

RElS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Arkadaşlar, muhterem Fethi 
Çelikbaş arkadaşınım îzam ettiği kadar' mühim 
ve yeni değil mesele. Bahsettiği ve fevkalâde, 
yepyeni bir şey gibi getirdiği şey, kendisinin 
Hükümette bulunduğu zaman, Yüksek Meclise 
sevk edilmiş ve Yüksek Meclisten çıkmıştır. 

Arkadaşlar, bu büyük kısmı Devlete aid-
olan Petrol Anonim Ortaklığında mevcuttur. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Yabancı 
sermaye ile alâkası yok. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De-
j vamla) — Yabancı sermaye ile Türk sermaye

si arasında, her hangi bir diskriminasyon şöy
le dursun, yabancı sermayeye birtakım imtiyaz
lar kabul eden, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununu Fethi Çelikbaş Hükümette iken çıkmış
tır. . 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet, ben 
çıkardım. 

RElS — Mahmut Gfücbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) - - Pek 

muhterem ve çok kıymetli aziz arkadaşlarım. 
Yüksek Heyetinizin; gecenin bu ilerlemiş saa
tinde Ereğli'de kurulacak İkinci Demir ve Çe
lik Fabrikaları Anonim Ortaklığına ait kanun 
lâyihasını müzakereye başlamış olması; bugüne 
kadar bu ulvi sakf altında ifa eylediğiniz şe
ref verici bunca vazifeler arasında müstesna 
mevkii bulunan ve cümlenize derin bir haz ve 

j fa'hır bahşedeceğimden emin bulunduğum pek 
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mühim ve cidden azametli bir teşri işidir. Böy
le foir mazhariyete naileyetinizden dolayı hepi
nizi ayrı ayrı tebrik etmekle sözlerime başla
mak isterim. 

Büyük Türk (milletinin pek muhterem me
busları! Memleketimizin Birinci Demir ve Çe
lik Sanayiini teşkil eden Karalbük Fabrikaları; 
kuruluş ve gelişmeleri ve tevsileriyle milleti
mizin, nasıl medarı iftiharı 'millî 'bir müessese
miz ise; 'bundan Türk çocukları olarak nasıl 
iftihar ve gurur duyuyor isek, şimdi müzake
resini yapmakta olduğumuz İkinci Demir ve 
Çelik Sanayii kanun lâyihası kanunlaştığı za
man; daha vüsatli, daha şümullü ve daha mo
dern bir tesisi Türk: milletine kazandırmak im
kânını ihzar buyuracağınız için; her birerleri
nize şahsi şerefler sağlamakla kalmayıp evlât 
ve ahfadınıza da şeref sağlıyacak ve aziz Türk 
milletine bu tarihî hizmetimizle çok büyük ve 
çok faydalı bir müessese kazandırmış olacak
sınız. 

Pek aziz ve çok sevgili arkadaşlarım. 19 
Şubattan beri Büyük Millet ^Kürsüsünden ko
nuşulmakta bulunmuş 1960 yılı bütçesi dolayı-
siyle gerek eski iktidarın ve gerekse yeni ikti
darın hizmet muhasebeleri; bâzı mevzularda te
ferruata kadar didiklenerek zabıtlara dercet-
tirilmek suretiyle teseil edilmiştir. Bu (hizmet
lerin ölmez eserleri arasında (hakikaten âbidevi 
milletimizin, ilelebet iftiharına lâyık bulunan 
çok büyükleri bulunmakla beraber; iktidar ola
rak lıer zaman mesul ağızlardan defaatle duy
duğunuz gibi: . «Yapılmış olan eserler, yapıla
cak olanların yanında hafif kalır. Küçük ka
lır; bundan sonraki hamlelerle daha büyükleri 
yapılacaktır!» diye daima, tekrar cdilegelmiş-
tir. İşte 'bu eser, yapılacakların içerisinde en 
büyük eserlerden birisi olacaktır. 

Bu büyük eseri; ümidediyorum ki : Muhale
fet mebusları arkadaşlarımız da ellerini vic
danlarına koyarak müspet mütalâa etmek ve 
beyaz rey vermek suretiyle bu azametli eserde
ki hisselerini tescil ettireceklerdir. Bunu çok 
temenni ediyorum ve böylece bu eser hepimi
zin eseri olacaktır diye düşünmek istiyorum. 
Bu sebeplerle lâyihanın biran evvel müzakere 
edilip kabul olunmasını ve eserin Türk milleti
ne hediye edilmesini niyaz ediyorum. Arkadaş
lar hürmetlerimle. (Soldan ailkışlar) 
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REİS — Efendim, müsaade ederseniz, 5 kişi 

söz almış durumdadır. Bir taraftan da kifayet 
takriri geldi. Diğer taraftan da müzakerenin tâ» 
liki talebolunuyor. Evvelemirde usule taallûk 
eden ve müzakerenin talikini talebeden takriri 
okutuyorum : 

Sayın Reisliğe 
Konuşulan lâyihanın Nizamnameye uyularak 

Meclis gündemine alındıktan sonra müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

REİS — Yalnız Nizamnameye uyularak gün
deme alındığını da arz ederim. 

Şimdi okunan bu takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Recep Dengin'indir. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem ar-
kadaşarım, Vekil Beyden burada sarih birkaç 
sual sormuş ve cevaplandırmasını istemiştim. Ve
kil Bey beyanlarında benim aydınlanmak sade
dinde sorduğum sualleri cevaplandırmadılar. 
Vekil Bey sözlerine başlarken elbette ki, bizim 
rakamlarımız doğrudur dedi. Bir muhalif mebus 
olarak ben de doğruluğunu gördüğüm müddetçe 
kendilerine teşekkür ederm. 

Şimdi bu meselenin üzerinde neden hassasi
yetle durduğumu arz edeyim. Mühim olan ta
raf şu : Vekil Bey beyanlarının ilk cümlelerin
de, bu akşam Hükümetin bir telgraf aldığını, 15 
milyon dolar yardım yapıldığını söylediler. Bu
gün hali faaliyette bulunan Karabük fabrikala
rının kapasitesinin bu yardımla 600 000 tona 
çıkacağını ifade ettiler. Bugün ayın 27 si. Şim
di bakın doğru yazdığına inanmak istediğim Za
fer gazetesi 9 Şubat 1960 tarihli nüshasında ne 
diyor. (Sodan, «Bunun hakkında mı?» seseri) 

Evet, bununu hakkında. Zafer gazetesinden 
aynen okuyorum. «Haber verelim ki, istihsal 70 
bin ton civarından 600 000 tona çıkarmak için 
Karabük'te yeniden yapılmışcasma ilâve ve tev-
silere girişilmiş bulunmaktadır.» 

Okumaya devam ediyorum. «Onların bize 
bıraktığı mamul hacmi 70 bin ton civarında idi. 
Biz ise geçen sene fiilen 176 bin ton çelik imal 
ettik. Bu seneki programa göre 265 bin ton çe-
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lik istihsal edeceğiz. 1961 de bu miktar 350 bin 
tona kadar çıkacaktır. Ve nihayet 1962 de te
sislerimiz tamamlanınca Karabük'te 600 bin ton 
çelik istihsal edeceğiz. Bu hususta bütün inşaa
tın ihalesi yapılmıştır.» 

İnşaat yapıdığma göre, tesis kurulduğuna 
göre.... 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATÎ ATAMAN (Zon
guldak) — İhalenin yapılması başka, tesisin ku
rulması başka. 

RECEP DENGlN (Devamla) — İhalesi ya
pılır, gerekli inşaata geçilir, 600 bin ton kapa
sitenin 1962 de elde olunacağı söylenir. Vekil 
Beyden bu hususun doğru olup olmadığını so
rarım. Burada yerden göğe kadar haklı olduğu
ma göre, Vekil Bey de elbette cevap verecektir. 

Demir - Çelik Türk Anonim Şirketi kurulun
ca Meclisi İdare azaları, uzmanları ve saireleri 
para alacaktır. Sonra, yabancı sermaye,* maki-
na ve teçhizat verecektir. Bu teçhizat ve maki-
nalar hangi fiyat esasına müstenidolacaktır? 
Şirketin hissedarları hangi fiyata göre tediye 
yapacaktır? Hangi para veya fiyat listesi üzerin
den tediye yapılacağını soruyorum. Bunlara he
nüz cevap alamadım. 
- REİS —• Vaktiniz tamamdır. 
* Buyuran Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; Meclisi İdare 
parayı alacakmış. Şirket kurulur ve Meclisi 
td aresi de teşekkül ederse elbette para alacaktır. 
Böyle sual olmaz. İstemiyorlarsa kanun teklif 
ederler. 

Fiyat hususuna gelince; elbette ki rekabete 
müstenit fiyatlarla vereceğiz. 

Gazetedeki beyanat tamamiyle doğrudur. O 
beyanatla benim beyanatım arasında fark yok
tur. 

REİS — Açık reye arz edilen lâyihalar için 
rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Tahir öktem. 

TAHİR ÖKTEM (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; Fethi Çelikbaş arkadaşımız, halen 
tetkik etmekte olduğumuz lâyihanın çok ehem
miyetli oldueuna işaret ederek ve bir nevi im-
.tiyaz verildio-ini zikrederek bize, «Aceleniz ne
dir? Bunu bilâhare tetkik edelim» dedi. Sırasiyle 
bunlara birer cümle ile cevap vereyim. 

Demokrat Parti tarihinde çimento sanayii, 
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şeker sanayii, barajlar, elektrik istihsali artışı 
gibi büyük işler başarmıştır. Bu da büyük işlere 
ilâve olunacak başka bir büyük iştir. 

Arkadaşlar, bu kanunu tetkik ederseniz gö
receksiniz ki, dikkatinizi celbederim, muafiyet 
vardır, fakat bir imtiyaz mevcut değildir. 

Fethi Çelikbaş «Aceleniz nedir?» diyor. Ace
lemiz iki sebeptendir, arz edeyim. Evvelâ dün
yadaki nüfus başına demir istihlâkini tetkik 
edersek bunun Amerika'da 600 kiloyu geçtiğini 
görürüz. İspanya gibi daha geri memleketlerde 
nüfus başına demir istihlâkinin 50 kiloya kadar 
tırmandığına şahidoluruz. Türkiye'de bu miktar 
6,5 kilodan 15 kiloya kadar değişmektedir. Bi
zim dünya, ortalama demir istihlâkine yaklaşma
mız için nüfus başına 300 kiloya ulaşmamız lâ
zımdır. Bunun mânası Türkiye'nin 3 milyon ton 
demir ve çelik istihlâki demektir. Bu fabrikayı 
inşa ettikten sonra dahi istihsalimiz iki milyon 
tonun altında kalacaktır. Demir ve çelik istih
lâkimizin mânası medeniyet yolunda ilerlemek
tir. Biz böyle bir yolda süratle ilerlemek isti
yoruz. Acelemizin birinci sebebi budur. 

İkinci sebep de; bu kaunla Türkiye'yi geri 
kalmış memleketler arasında kalmaktan kurtar
mak. Türk Milleti üstündeki bu telâkkiyi silkip 
atmak istiyoruz. 

Demokrat Parti ile C. H. Partisi arasında 
ekonomik bakımdan zihniyet farkı vardır. Ya
bancı sermayeye karşı onlar bir istiğna göster
mişlerdir. Eğer Türkiye'de yabancı sermaye ve 
Petrol Kanunu onlar zamanında çıkarılmış ol
saydı bugünkü durumumuz çok daha farklı 
olacaktı. 

Arkadaşlarım; fabrikanın yeri üzerinde bir
kaç cümle ile durmak istiyorum: Fabrikanın 
yen, maliyet ve ucuzluk bakımından beynelmi
lel müşavir firmanın tetkiki ve tesbiti neticesi 
iktisatçılardan, mühendislerden ve mütahâssıs-
lardan müteşekkil bir heyet tarafından Kara
deniz Ereğli'si olarak 'kararlaştırılmıştır. Be
rimi seçim çevrem olan Karadeniz Ereğli'sinde 
kurulacak olan bu 2 nci Demir ve Çelrk Fab
rikası D. P. iktidarının yaptığı yatırımların ta
cıdır, en büyüğüdür. Bu fabrikanın kurulması
na ait kanunun Ramazanın ilk gecesinde kabul 
edilmesi Allanın büyük lûtfu ve aynı zaman
da bir falihayırdır, arkadaşlar. Zonguldak Me
busu olarak bu hususta Hükümete minnet ve 
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şükranlarımı 'kendi adıma ve bölgem adına arz 
etmekle büyük bir şeref duyarım. Ve bununla 
tarihî bir vazife yapmış olduğuma kaaniim. 
(Soldan; bravo, sesleri, alkışlar) 

REÎS — Emin soysal... yok. 
Nüzfoet Ulusoy... Yok. 
Fethi Çelikbaş... Yok. 
Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Sağdan; beş kişi ayağa kalktı.) 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Ekseriyet 

yoktur. Y"oklama yapılmasını istiyoruz. 

REÎS — Hamza Bey, müzakere devam eder
ken beş kişinin ayağa kalkması yoklama mec
buriyetini tazammun etmez. 

Takrirde müstaceliyet teklifi vardır. Kabul 
edenler... Eİtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — 115 kişi ile ka
rar alacaksınız. 

REÎS — O halde ayrılan arkadaşlarınız bir 
maksatla mı ayrıldılar, Ferda Bey? Birinci ih
tarı veriyorum. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi Kanunu 

Kuruluş 
Madde 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabri

kaları Türk Anonim Şirketi unvanı altında bu 
kanun ve hususi hukuk hükümlerine tâbi ol
mak üzere bir Anonim Şirket kurulması 
için icra Vekilleri Heyetine yetki veril
miştir. 

Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanunu
nun bu kanuna mugayir olmıyan hükümlerine 
göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalan
masını mütaakıp yapılacak tescil ve ilân ile 
hükmi şahsiyet iktisabeder. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ekseriyet yok
tur. 

REÎS — Bu hareketinizden dolayı ikinci ih
tarı veriyorum. Mebuslar her saat girerler ve 
çıkarlar, Meclisi Âli saat 2,5 a kadar çalışma 
kararı aldı. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — 1,5 milyar
lık bir kanunu ekseriyet olmadan çıkaramaz
sınız. 

REÎS — Ferda Bey, hakkınızda takbih ce-
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zasma geçeceğim, bu şekilde harekete hakkınız 
yok. Müzakere usulü dairesinde devam edi
yor. 

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

Sermaye 
MADDE 2. — Şirketin teşekkülünde ser

mayesi 1 OüO 000 Türk lirası olacak ve esas 
mukavelename ile tesibit olunacak usul ve esas 
dairesinde peyderpey ihracedilecek hisse senet
leri ile nihai sermayesi 510 000 000 Türk li
rasına baliğ olacaktır. 

Türk Ticaret Kanununun âni ve tedrici te
şekküle ve ayni ve nakdî sermayenin vaz'ma 
mütaallik hükümleri bu şirkete tatbik edilmez. 
Bu hususlar şirket esas mukavelenamesi ile tan
zim olunur. 

REÎS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) —Çok muhte

rem arkadaşlarım; şu kanun lâyihası elime 15 
dakika önce geçti. 

REİS — O mevzu konuşuldu Hamza Bey. 
Belki siz yoktunuz. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Hemen 
gidip bütün maddelerini tetkik ettim. B.u ka
nunda iner 'i kanunlara açaıkça aykırılık var
dır. Bu arada sermaye ile alâkalı bulunan bu 
ikinci maddede Ticaret Kanununundaki ano
nim şirketlerin kuruluşu ile alâkalı maddelero 
büyük aykırılıklar vardır. Ticaret Kanunu bir 
ana kanundur. Bu ise hususi bir kanundur. Mak
sadın burada açıkça izah edilmesi lâzımdır. îlk 
kuruluş sermayesi bir milyon olmakla bera
ber bilahara bu 510 milyon Türk lirasına ba
liğ olabilecektir. Arada bu kadar sermaye ha
reketi olabilecek bir şirketin tesisi hususunda 
yetki verilmesini mer'i mevzuata uygun görmü
yorum. Ticaret hukuku sistemleriyle de uy
gun bulmuyorum. Bu bakımdan bu maddenin bu 
şekilde kaleme alınmamasını ve bu maddenin 
üzerinde düşünülmesini lüzumlu ve faydalı bul
maktayım. 

REÎS — Bir teklifiniz var mı? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden istisnalar 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun 
329. 368 ve 422 nemi maddeleri île 374 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası hükümleri bu Şirket hak-
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kında tatbik olunmaz. Bu hususlar Şirket esas 
mukavelenamesi ile tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hisse senedine çevrilecek tahvil ihracı 
MADDE 4 Şirket, çıkardığı tahvillere 

bjlâhara hisse senedi ile mübadele edilmek 
hakkı bahşedebilir. 

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

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade 
MADDE 5. — Şirketin yabancı sermaye ya

tıran hissedarları ile Türkiye haricinde sattığı 
tahvillerin hâmilleri 6224 sayılı Yabancı ser
mayeyi teşvik Kanununun bahşettiği haklar
dan istifade ederler. Birinci fıkradaki mezkûr 
hissedarlar ve tahvil hâmilleri namına Yaban
cı sermayeyi teşvik Kanununun icabettirdiği-
her, türlü muameleleri takip ve intaca şirket 
yetkilidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Temettü garantisi 
MADDE 6. — Şirketin elde edeceği safi 

kâr, hisse senetleri sahiplerine ödenmiş serma-
yelerininisenede % 6 sı nispetinde kâr dağıtıl
masına müsaidolmadığı takdirde, Maliye Vekâ
leti kâr noksanım Şirketin kuruluş tarihinden 
itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. Bu kâr 
noksanları, mezkûr vekâletçe Şirkete avans ola
rak ödenir. Şirket bu avansları uıütaakıp se
nelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermaye
ye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra ka
lacak kâr bakiyelerinden Maliye Vekâletine 
iade eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstimlâk 
MADDE 7. — 6830 sayılı Kanuna istinaden 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılacak istimlâklerle ikti-
sabedilmiş olan gayrimenkullerin bu şirkete dev
ri halinde istimlâk gayesi sakıt olmaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Şirketin faydalanacağı vergi, resim, hare ve 

ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar 
MADDE 8. — a) Şirketin kuruluş safha

sına ait iştirak taahhütnameleri, kurucular mu
kavelesi ile esas mukavelenamenin tanzim, tas
dik, tescil ve ilânı, hisse senedi ve tahvilleri 
hare, Damga Resmi ve Belediye İlân Resmi ile 
Şirket Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiye ücret
lerinden muaftır. 

b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri iza
besinden başlıyarak ham demir ve mayi maden 
gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve 
çelik mamulleri imal edecek olan entegre demir 
ve çelik tesisinin kuruluş ve tevsi projelerinin 
tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, 
teçhizat, malzeme ve bunların aksam ve tefer
ruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter 
derecede bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhi
sarlar ve Sanayi Vekâletlerince müştereken ka
bul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal 
vergi ve resimleri (Damga Resmi dâhil) ile be
lediye hissesinden muaftır. 

c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 nci maddesinin 1 numaran bendi hükmü, 
Şirketin Türk tâbiiyeti i ortakları hakkında mez
kûr bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak 
nispeti ve zamanına mütaallik şartlar nazara 
alınmaksızın tatbik olunur. 

Şirketten elde edilen temettü hisseleri üze
rinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden 
ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar. 

Şirketin tâbi. olmıyacağı kanunlar 
MADDE 9. — Şirket sermayesinde resmî 

sektörün hissesi ne nispette olursa olsun Şirket 
1050, 2450 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve ta
dillerine Divanı Muhasebatın vize ye mura
kabesine tâbi olmadığı gibi memur ve müstah
demleri de 3656, 3659 ve 5245 ve 7244 sayılı ka
nunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tâbi değil
dir. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 
i arkadaşlar, bu madde dolayısiyle bir temennide 
j bulunmak ve bir hususu Yüksek Meclise arz 
] edip hatırlatmak isterim. •-' 
i PTT Umum Müdürlüğü 3460 sayılı rauraka-
j be ile ilgili kanun mevzuatından çıkanlmış-
j ti ama Erikson Şirketi ile bir mukavele yapıl-
i di. Bugün Erikson Şirketi otomatik telefon 
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santralini yapacaktı. Dört seneden beri hem 
santral kurulmamış, hem otomatik telefonlar 
gelmemiş, hem de bu millet bu şirkete % 7 yi 
aşkın bir faiz ödemektedir. 

Meseleyi incelediğimiz zaman Devlet sek
törü mevzularını tamamen murakebenin dışına 
terk etmenin zararlarını, PTT mevzuatını dik
kate alarak maddi bakımdan kolayca tesbit 
edebiliriz. Benim teklif yapıp, ekseriyeti sağ-
lıyacak kadar kudretim yok. Ama geçmiş tec
rübelerimize istinaden ileride zuhuru muhtemel 
bulunan zararlar dolayısiyle Yüksek Meclisin 
zabıtların?, tescil ettiriyorum. 

REİS — Nazım Tanıl. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA NA

ZIM TANIL (Yozgad) — Efendim, Recep Den-
gin arkadaşımızın buyurdukları mevzu, ka
nun tasarısının dokuzuncu maddesi ile alâkalı 
olmadığı için cevap vermeye lüzum görmüyo
rum. 

Maddede tadadedil.en kanunlar, 1050, 2450, 
3460 sayılı kanunlardır. Bunlardan 2450 ra
kamının 1490 olarak tashihini rica ederim. 

REİS — Maddeyi bu tashihle reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyeti girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —•• Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

* REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerini
ze arz edilmiştir. 

Efendim, Vaktin gecikmiş olmasına rağmen 
daha evvel iki buçuğa kadar devamı için 
yüksek kararınıza müracaat edilmiş, ve ka
rar alınmıştı. 

Y) Basın - Yayın ve Turizm Vmum Mü
dürlüğü 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
bütçesinin umumi, görüşmesine başlıyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Hıfzı Oğuz Bekata. Hulusi Köy m en, Nusret 
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Safa Coşkun, Sefer Eronat, Suphi Baykanı, 
Burhanettin Onat, Adnan Çalıkoğlu, Mekki 
Sait Esen, Vahap Dizdaroğlu, Burhan 
Belgv, Kemal Sarıibrahimoğru, Sezai Akdağ, 
Hamza Eroğlu, Necmeddin Önder, Sırrı Ata-
lay, Esat Mahmut Karakurt, İhsan Ada, Kâ
mil Kırıkoğlu, Reişt Önder Nâzım öztürk, 
Ahmet Kangal, Hasan Tez, Ferda Güley, Tur-

* gut Yeğenağa, Emin Soysal, Dursun Akça-
oğlu, Mehmet Hazer, Fethi Ülkü, Münir Ekşi. 

Usul hakkında Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım; usul hakkında şu hususu arz 
etmek için GÖZ almış bulunuyorum. 

Basın - Yayın bütçesi, ehemmiyetli bir bütçe-
mizdir. Gecenin bu geç saatinde ve Meclisteki 
milletvekili sayısının çok azalmış olduğu, hattâ 
İçtüzüğe göre karar alma nisabının mevcut bu
lunmadığı bir saatte çok ehemmiyetli bir bütçe
nin görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

REİS — Demin alınan karar gereğince saat 
iki buçuğa kadar çalışacağız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Evet, 
iki buçuğa kadar müzakerelere devam edilme ka
rarı alınmıştır; ama, şu anda salonda ekseriyet 
mevcut değildir. Hattâ koridorlarda ve gazino
da bile ekseriyeti sağlamaya yetecek sayıda arka
daşımız yoktur. Bu itibarla, bu bütçenin hiçbir 
faslı reye vaz'edilemez. 

Biraz evvel müzakere edilen kanun da yine 
Meclis binası dâhilinde ekseriyet olmadan müza
kere edilmiş ve reye konmuştur. Maalesef, o 
önemli Kanun Mecliste ekseriyet olmadan karara 
bağlanmak istenen bir kanun mahiyetini almış
tır. 

REİS — Turhan Bey, bir noktayı tavzih ede
yim. Biraz evvel müzakere edilen kanun açık oya 
arz edilmiştir. Ekseriyetin olup olmadığı reyle
rin tasnifinden sonra belli olaeaktır. 

İkinci olarak şunu arz edeyim: Şu anda mü
zakereye mâni olacak bir hal mevcut değildir. 
Meclisi Âlinin daha evvel 2,5 a kadar görüşme
lere devam edilmesi hususunda aldığı karara uy
mak benim için vazifedir. Nizamnameye göre 
müzakereye mâni bir hal asla yoktur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
zakere nisabı hakkındaki madde değiştirilmiştir 
ama, karar nisabı eski hükümlere tâbidir. Salon-
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da 40 - 50 kişi ile müzakere ve oylama caiz de
ğildir. 

RElS — Beyefendi, şimdi bütçenin heyeti 
umumiyesini müzakere etmeye bir mâni yoktur. 
Bu da bizi 1 - 2 saat meşgul edecektir. Karar 
nisabı o zaman aranır. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Bülent Ecevit. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA BÜLENT 

ECEVÎT (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
14 Ocak 1952 de, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde Başbakan Menderes şöyle diyordu: 
«Radyoyu murakabe etmek istiyorlarsa hangi 

neşriyatta, ne zaman, ne bozukluk gördülerse ha
ber versin, haber veriniz, düzeltmeye amadeyiz. 
Biz, radyoyu kullanarak iktidarda kalmayı karar
laştırmış ve böyle zayıf bir dala tutunarak Hükü
met icra etmekte olan insanlar değiliz. Müspet ic
raatımızla iş başındayız.» 

Fakat şimdi, aradan 8 yıl geçtikten sonra, ay
nı Başbakan Menderes, iktidar olarak radyodan 
başka tutunacak dalları kalmadığım, iktidarın 
müspet icraatına .halkı inandıracak radyodan 
başka vasıta bulamadıklarını itiraf ediyor, işte, 
21 Ocak 1960 günü Devlet radyosundan inönü'
ye verdiği cevaptaki bâzı sözleri. 

«Şayanı teessüf ve inanılmaz bir hâdise ola
rak kaydedeyim ki», diyor Sayın Başbakan, «ik
tidar ve Hükümet sesini duyurmak ve hakikat
leri anlatmak imkânından manim edilmiş gibi idi. 
Gazetelerde müspet memleket işlerine dair hiç
bir akis görülmüyor, tek taraflı ve zehirli bir 
propaganda fırtınası ortalığı kasıp kavuruyor
du. 

«.... Bu böyle devam edemezdi. 
«.... Radyo ne güne duruyordu? 
«Şu veya bu mülâhaza ile, sözde eşitlik idddia-

larmın tesiri ile bu tedbiri ihmal etmek; sonra 
«bu halin memlekete mal olduğu maddi, mânevi 
her türlü zararlar yanında, Allah korusun, belki 
de kan dökülmesine meydan vermek... Hayır, Hü
kümet hiçbir zaman gaflet yolunda olmıyacaktır.» 

Barbakanın bu sözlerinden de anlaşılıyor ki, 
iktidar sorumlularının, hak ve adaletle de, kendi 
söz ve taahhütleriyle de çatışan bir tatbikatı haklı 
göstermek için ileri sürebildikleri başlıca gerek
çelerden biri, Basının tutumudur. 

Gazeteler muhalefet için çalışıyor, biz de rad
yoyu Demokrat Parti için kullanırız, diyorlar. 

Fakat arkadaşlar, gazetelerle radyo arasında 
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S esaslı bir fark vardır. Gazeteler özel şahısların, 
| radyo ise milletindir, iktidar partisi kendi para-

siyle dilediği kadar gazete çıkarabilir ve çıkar
maktadır. iktidar taraftarı yüzlerce gazeteden bâ
zısı yüz binlerce basılıp köy köy bedava dağıtıl-

| m aktadır. Ama bu iktidar gazeteleri okunmuyor
sa, yandıkları okuyanları ikna edemiyorsa, kaba
hat muhalefetin midir? Kabahat tarafsız veya 
muhalif basının mıdır? 

Başbakan, tarafsız basının desteklemediği bir 
iktidar için eşitliğe riayetin, radyoyu tek taraflı 
kullanmamanın, gaflet olduğunu söylüyor. Oysa, 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarinin da son yıl
larında bütün tarafsın basın o iktidara karşı cep
he almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, gaf
let içinde olduğu için mi, bunu göre göre radyo
nun kapılarını muhalefete açtı? 

Gaflet içinde olduğu için mi, yoksa demokrasi
ye, hürriyete, eşitliğe inandığı, ve kendisini des-
teklemiyen vatandaşlara da saygı beslediği için 
mi, 

Fakat Demokrat Parti iktidarının onuncu yı
lında, Başbakan Adnan Menderes'e göre, siyasi 
mücadelede eşitliğe riayetin adı gaflettir... Hal
kın desteğini kaybedince iktidardan düşmeye razı 
olmak gaflettir. Her gün Devlet radyosundan is
natlarda, iftiralarda bulunduğu muarızlarına, ay
nı Devlet vasıtası ile savunma hakkı tanımak gaf
lettir. 

Devlet radyosunda vatandaşları «Vatan cep
heliler» ve «Nifak cepheliler», hattâ «Hıyanet 
cepheliler» diye ikiye ayırmanın değil de, vatan
daşlar arasında eşitlik gözetmenin kan dökülme
sine yol açabileceğini düşünecek kadar garip bir 
anlayış içinde bulunan Başbakana göre, zayıfla
mış bir iktidar için, hakka, eşitliğe riayet, vatan
daşa ve insan haysiyetine saygı... Bütün bunlar 
gaflettir. 

Devlet radyosunu iktidar partisi emrinde kul
lanmanın bir ba^ka mazereti olarak da, sorumlu
lar, son seçimlerde iktidar partisinin azınlığa düş
tüğü iddiasına karşı kendilerini Devlet radyosu 
vasıtasiyle savunmaktan başka çareleri olmadığını 
öne sürerler. 

Fakat bu iddia yalan mıdır?.. Yalama, niçin 
Hükümet, mecbur olduğu halde, hâlâ bugüne ka
dar 1957 seçimlerinin resmî sonuçlarını yayınla
mamıştır? 

Vatandaş çoğunluğunun desteğini kaybetmiş 
., bir demokratik parti için, o desteği geri kazan-

— 938 — 



î : 49 27.2 
manın yolu, Devlet radyosunda asılsız iltihak lis
teleri yayınlamak olamaz. Cop ve kırbaç altında, 
veya ekmeğiyle oynıyarak, vatandaşları iktidar 
partisini desteklemeye veya destekler görünmeye 
zorlamak olamaz; kendisini tutmıyan gazetelere 
baskı yapmak, muhalefeti eşit imkânlarla sesini 
duyuramıyacak hale getirmek olamaz. 

Demokrasiyi benimsemiş bir iktidar partisine 
yaraşan davranış, memleket için elinden geleni 
yaptığına başkalarının yapabileceğinden daha iyi 
yaptığına kendisi samimiyetle inansa bile, mille
tin takdirine rıza göstermektedir. 

Muhterem arkdaşlar; 
Demokraside hüner, ayrılık içinde birliğin 

korunabiliri esidir. Devlet radyosu, siyasi tartış
maları naklederken bile, birliği koruyucu va
sıtalardan biri olmalıdır. 

Fakat Türk Devlet radyosu, bugün Türk 
milletini ikiye ayırmaktadır. Millî birliği, Dev
let bütünlüğünü âdeta tahribe çalışmaktadır. 
Türk Devlet radyosunun dilinde, bu milletin 
bir kısmı «biz», bir kısmı «onlar» dır. Bir kı
smı «Vtan cephesi» bir kısmı «ehlisalip» veya 
«nifak cephesi», hattâ «hiyanet cephesi» dir. 

Kanunların meşru olarak tanıdığı, son se
çimlerde vatandaş çoğunluğunun desteklediği, 
ve Millet Meclisinde temsil yetkisi verdiği 
partilere, o partilerin saflarında toplananlara 
Devlet radyosunun, Devlet radyosu vasıtasiyle 
Başbakanın, «nifak cephesi» demeye ne hakkı 
vardır? 

Vatanda asıl «nifak cephesi» yaratmaya ça
lışanlar, vatandaşları «Yatan Cepheliler» ve 
«Nifak Cepheliler» diye ikiye ayıranlardır. 

Bu onurlu milletin, kendi radyosundan ken
dine hakaret edilmesine, kendi radyosundan 
kendine karşı sinir harbi açılmasına tahammülü 
kalmamıştır. 

Devletin radyosu Devlete iade edilmelidir! 
Cumhuriyet Halk Partisinin, çok partili dev

re şöyle dursun, tek partili devirde bile, hattâ 
vatan kurtardığı, Devlet kurduğu günlerde bile, 
«vatan cephesi» olmak gibi, kendini «vatan» 
saymak gibi bir iddiası yoktur. Ona rağmen, 
sadece bir kaymakamın, Lalapaşa kaymakamı
nın, bir Demokrat Partili vatandaşı Cumhuri
yet Halk Partisine kayıt olmaya ikna etmesi ve 
bir köy muhtarına yazdığı mektupta da bundan 
«Vatana insan kazandırmak borcumuzdur» di
ye bahsetmesi üzerine, zamanın muhalefet li-
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deri sayın Celâl Bayar, 26 Eylül 1947 günü 
gazetelerde çıkan bir demecinde bakın ne di
yordu : 

«Halk Partisini vatan sayacak bir zihniyete 
gelmiş böyle ellere idare mesuliyeti tevdi olu-
namıyacağı artık karar altına alınmalıdır.» 

Sayın Celâl Bayar elbette haklı idi. Cum
huriyet Halk Partisi iktidarının hükümeti de 
kendisine hak vermiş ve Sayın Bayar 'm bu ih
barı yapmasından iki gün sonra, Lalapaşa kay
makamına, «Henüz re'sen idare amirliği yapa
bilecek derecede yetişmediği» gerekçesiyle, iş
ten el çektirmişti. 

1947 de, iktidar partisini «vatan» sayan bir 
tek Lalapaşa kaymakamı çıkıyor ve hükümet 
tarafından derhal cezalandırılıyordu. Bugünse, 
bütün bir Demokrat Parti iktidarı kendini «va
tan» saymakta, kendini «vatan» saydığını her 
gün, her gece Devlet radyosu ile ilân etmekte, 
ve bir bakıma bu zihniyetin mantıki sonucu ola<-
rak da, Demokrat Partiye geçmiyenleri «hiya
net cephesi» mensupları olarak göstermektedir. 

Demokrat Parti iktidarı kendini «vatan» 
saymaya, ve Devlet radyosunu kendi «vatan 
cephesi» nin emrinde vatandaş, çoğuıüuğu aley
hine, millî birlik aleyhine, Devlet bütünlüğü 
aleyhine kullanmaya, dilerse devam etsin.. Ka
rar günü yaklaşıyor, muhterem arkadaşlar.. Sa
yın Bayar'in tavsiyesine bir kere daha uyula
rak, partilerini «vatan sayacak bir zihniyete 
gelmiş ellere idare mesuliyeti tevdi olunaınıya-
cağı», önümüzdeki seçimlerde milletçe karar al
tına alınacaktır. (Sağdan alkıçlar) 

REÎS — Efendim, Petrol Dairesi Reisliği 
1960 yılı bütçe lâyihasına 315 rey verilmiştir. 
255 kabul, 60 ret. Kanun kabul edilmiştir. (Sağ
dan gülüşmeler, «105 kişi vardı» sesleri) 

Petrol Dairesi için toplanan reyleri arz et
tim. 

Hif zı Oğuz Bekata yerini Turhan Feyzioğ-
lu'na vermiştir. Buyurun Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZÎO^LU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım, Devlet radyosunun bugünkü 
kullanış tarzı Türk milleti için bir ıstırap mev
zuu ve radyoyu bu tarzda kullananlar için de 
hakikaten bir.vebal mevzuu haline gelmiştir. 

Arkadaşlar, Devlet radyosu çok partili reji
me geçtiğimiz 1946" yılından beri siyasi müna
kaşalarımızın mihverlerinden birini teşkil etmiş
tir. 1946 senesinden bu yana, muhalefet zaman 
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zaman Devlet radyosunun kullanılışından şikâ- | 
yet etmiştir. 1946 ile 1950 arasında, o zamanki 
muhalefetin radyoyu aşırı partizanlıkla itham 
ettiği devirlerde Anadolu Ajansı ve Devlet rad
yosu bugünkü kadar partizan değildi. O tarihte, 
ajans ve radyo, meselâ şu haberi veriyordu : 
«Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayar, berabe- j 
rinde İsparta Demokrat Parti ileri gelenleri bu
lunduğu halde, ilçemize gelmişlerdir. Halkla te
maslarda bulunduktan sonra ortaokul binasında 
öğle yemeğini yiyip Uluborlu'ya müteveccihen 
hareket etmişlerdir.» 

Senirkent mahreçli bu haberin radyoda oku
nabildiği, muhalefet liderinin bir ortaokulda 
yemek yiyebildiği, halka rahatça hitabettiği o 
devre, üstelik «istibdat devri» deniyordu... 

O tarihlerde, bakınız Celâl Bayar radyodan 
nasıl şikâyet ediyordu : j 

«Radyo halkın parasiyle kurulmuştur Tek 
taraflı kullanılmaması icabeder. Halbuki zaman 
zaman yalnız bir taraflı çalışmaktadır. Bununla 
kalmamakta, bazan Demokrat Parti aleyhine ya
zılan makaleler radyoda okunmaktadır.» Zaman 
zaman iktidar lehine neşriyat yapılıyormuş... 
Bazan da Demokrat Partinin aleyhine makale 
okunuyormuş. Şimdi, «zaman zaman» değil, her 
zaman iktidar partisinin lehinde ve bazan değil, 
devamlı olarak muhalefet partisinin aleyhinde 
yaym yapılmaktadır. 

Şimdi milletin radyosu, millet çoğunluğu 
aleyhine hakaretnameler, iftiranameler okuyan 
bir radyo haline geldi. Rejimi nereden aldınız, 
nereye getirdiniz ? Bunun en büyük delili, en gö- j 
ze çarpan misali Devlet radyosunun kullanılış 
tarzıdır. 

Radyo bahsinde vaktiyle söyledikleri ile bu
gün yaptıkları arasındaki tezat Demokrat Par- j 
ti idarecilerinin samimiyet derecesini tarih sa- j 
hifelerine silinmez şekilde nakşedecektir. i 

1957 de Adnan Menderes bu kürsüde, bakınız I. 
ne diyordu : «Meclis dışında cereyan eden parti j 
mücadelelerinin radyoya intikal ettirildiğinden j 
şikâyet ediyordu. Biz de bundan sonra radyo 
bunları keser, kesmediği takdirde size de aynı 
hakkı veririz, dedik.» 

Bu sözleri Menderes, 20 Şubat 1957 de, bütçe 
müzakerelerinde söylemiştir. 

Meclis dışında cereyan eden parti münakaşa
ları radyoya intikal ettiriliyorsa, bunu keseriz 
va'dinde bulunan Menderes bugün radyoyu na- J 
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sil kullanıyor? Nereden nereye geldi. Biz 1946 -
1950 yıllarının Adnan Menderes'ini çoktan ta
nımaz hale geldik. Fakat 1957 deki sözleri kar
şısında bu kadar kendi söylediklerini inkâr ve 
bu kadar prensiplere riayetsizliğin benzerini ta
rih kaydetmemiştir. 

Arkadaşlar, radyoyu bu tarzda kullanmanın 
vebali büyüktür. Radyo bugün bir hakaret vası
tası, bir nifak vasıtası, milleti ikiye bölme vası
tası haline gelmiştir. Fakat sadece bunu yapan
lardır ki, bundan zarar görecektir. Haksızlık pa
yidar olmıyacak, hakaret payidar olmıyacak... 
(Soldan, şiddetli gürültüler, bağrışmalar) (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS — Son kelimenizi geri alınız. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Rad

yonun defaatle kullandığı bir kelimedir, geri al
mıyorum. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Turhan Feyzioğhı'nun son kullandı
ğı hakareti mut a zammın kelimenin zabıttan, çı
karılın asiyle beraber kendisinin de üç inikat 
Meclisten çıkarılmasını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Sağdan, gürültüler) 

Fethi Çelikıbaş sizin iki ihtar cezanız var. Dik
katli olunuz. (Şiddetli gürültüler) Hakkmızda--
takbihe geçerim. 

(Halk Partisi mebusları salonu terk ettiler.) 
REİS — Beyler; sükûneti muhafaza ediniz. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Burası Meclistir, Mecliste usullere ve âdaba 

uygun şekilde müzakere yapılır. Buna riayet şart
tır... Istiyen gider, istiyon oturur. (Sağdan, gü
rültüler) Ayakta münakaşa, etmayellm. 

Buyurun, Söfer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) —- Muhterem 

arkadaşlar! Kanunun verdiği hakların istimali
nin bîr günah ve ayıp olduğunu iddia edenlerin 
hallerine şaştım. Sonra kendisine hak olarak ka
nunun tanımadığını istemek ve bu yönden tepin
mekte yine aynı şekilde hak olmıyanı istemek de
mektir. Buna da şaşmamak kabil değil. 

Radyoda Hükümetin noktai nazarının neşri
nin kanuni mesnetlerini evvelâ tetkik edelim. 
Radyoda vâki neşriyatın kanuna aykırılığı tah
kikat önergelerinde tetkik edilmiş ve Yüksek 
Meclis tarafından reddolunmuştu. Bugün yine 
dâva meydana çıkmış bulunmaktadır. Meclisimi
zin ve efkârı âmmenin aydınlanması için kanuni 
mesnetlerini arz edeceğim. 

_ 946 ~ 
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Radyoyu alâkadar eden kanunlar sıra teş

kil etmektedir. 2444 sayılı Kanun 4475 sayılı 
Kanunla lâğvedilerek yerine 4475 sayılı Kanun 
kaim olmuştu. Bu kanun Matbuat Umum Mü
dürlüğüne siyasi olayları ve gelişmeleri içerde 
ve dışarda tanıtmak, Cumhuriyet Hükümetinin 
iç ve dış siyasetini yurt ve dünya yayın vasıta
larına, umumi efkâra aksettirmek, millî menfa
atlerimiz için zararlı tesirler yapabilecek basın, 
yaym, telkin faaliyetlerinin mahiyeti hakkında 
halk efkârını aydınlatmak ve bu gibi faaliyet
leri tetkik ve murakabe etmek. Bu yetkilere dik
kat buyurun. 

Nihayet, 4475 sayılı Kanun, 5392 sayılı Ka
nunla lâğvedildi ve 5392 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi Türkiye'yi dışarda tanıtmak ve içerde 
Cumhuriyet esaslarını ve Türk demokrasisinin 
gelişmelerini yaymak basın ve yayın meslekinin 
ifası ile ilgili işlere bakmakla Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğüne verilen vazifeler içinde 
radyoyu vazifelendirmiştir. 5392 sayılı Kanun 
halen mer'idir. 

Bu kanun müzakere olunurken Hükümetin 
parti bakımından ve sair yönlerden istifade edip 
etmemesi konuşulmuş. 23 . V . 1943 tarihli İni
katta Başvekil Yardımcısı Nihat Erim aynen : 
(Hükümet, radyodan en başta istifade edecek 
olan organdır. Çünkü, Hükümet Yüksek M.eclis 
ekseriyetinin itimadı ile iş başında duran ve icra 
emrinde olan bütün vasıtalardan istifade ederek 
vatandaşlarla kendi arasındaki haber alma ve 
haber verme işlerini en kesif şekle sokmakla va
zifelidir. Hükümet bunu yaptığı için değil, yap
madığı zaman tenkid olunur.) 

Arkadaşlar, şu halde 5392 sayılı Kanun ha
len 4475 sayılı Kanunu; benimsemiş durumdadır. 
Oradaki kayıtları da yukarda arz ettim. Şu hal
de : 

1. 5392 sayılı Kanuna Hükümetin radyo-
p >• -, 

dan istifade etmemesi yönünden mâni bir hüküm 
konmaması, 

2. Hükümetin radyodan istifadeyi en kesif 
şelkle sokması kanaati o zamanın ekseriyeti olan 
C. H. r. nm başlıea kanaati ve kanunun vaz'-
ında amaç olarak ele alınmıştır. 

3. Bundan sonrada, halen meri 6428 sayı
lı Kanunun 46 nci maddesi (Devlet ve Hükü
met işlerinde vazife alanların, bu işler etrafın
da yapacakları konuşmalarla, alâkalı daire ve 
müesseselerin kendi faaliyetlerini gösterir şekil-
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de yaymlıyacaklan her türlü matbuat) Hükü-

j mete bir hak olarak kabul olunmuştur. 
s 4. Her iktidar bir ideolojinin mümessilidir. 

D. P. iktidarı- da bir kanaatle iş başında çalış
maktadır. Elbette ki, kendi kanaatlerinin ve 
çalışmalarının hâkim olduğu müddetçe işba
şında kalacağına göre kendi kanaat ve işlerini 
radyoda halka duyuracaktır. Sonra da en mü
him olan taraf, «radyo bir âmme müessesesidir. 
Bu âmme müessesesinde iştirak kabul olunmaz. 
halen mer'i kanunlar bunu âmirdir. Halk Par
tisi der ki, ben size dört senede bir saat imkân 
vermiştim. 

Arkadaşlar; muhalefet dört senede bir ke
re konuşmak mı, yoksa radyoyu müşterek ola
rak mı kullanmak ister, yahutta, Hükümet 
radyoya el sürmesin mi der. Burasını anlamak 
müşkül. Bunca okumuş yazmış insanların nasıl 
olup da 'böyle bir dâvaya düştüklerini ve ka
nunu bilmemezliğe geldiklerini anlamak zor
dur. 

Ben tahkikat önergeleri konuşulurken mu
halefetin çalışmamış olduğunu •••söylemiştim. Bir 
bakıma çalışmış, çabalamış nihayet bulabildiği 
bundan ibaret. 10 seneden beri bu derece muh
teşem işler yapan iktidarın aleyhine bulunabi
len maddelerin boşluğuna bakınca muhalefetin 
ne derece bu temiz çalışmalar karşısında âciz 
kaldığını anlamak çok kolay olacaktır. Bunca 
zaman (ispat hakkı, ispat hakkı) diyorlardı. 
İşte ispat hakları ekseriyetin değil, adaletin ve 
hakkaniyetin reddine uğramıştır. Dâvalarının 
içinde, dâvanın butlanını da beraberce ifade 
etmişlerdir. Bunları açıklamak zamanı bit* da-
ıha gelecektir. 

Arkadaşlar; muhalefet halen yaşıyan ka
nunlar 'muvacehesinde asla idarede iştirak hak
kını haiz değildir. Diyorlar ki, «Biz budala mı 
idik?», ne yaptılar ki, budala olacaklar t İnsa
nın 'kendisini tarif ve izahının doğru tarafı var
sa bize ,ne! Sonra da hepsi bir saat için dört 
senede beher 15 dakikalık radyo konuşmasının 
ne sağlıyacağını bilmek ve aynı konusmalarin 
bir de sansüre tâbi olduğunu hatırlamak lâzım
dır. 

Dileğim yukarda arz ettiğim kânun madde
lerini arkadaşlarını lütfen tetkik etsinler, göre
ceklerdir ki, muhalefet haksız ve kanunsuzluk 
içindedir. 

— 941 — 
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Basma gelince: Burada biraz durmak ve kı

saca maruzatta bulunmak isterim: 
1950 den evvel basın hürriyetinin sınırları

nı tâyin eden, 1881 sayılı Kanundur. Bu kanu
na göre basın hürriyetinin sınırı (Devlet rical 
ve memurlarının hürriyetleri altında ve vatan
daş hürriyetlerinin üstünde bir hürriyet) tir. 

Dikkat buyurun, burada vatandaş matbua
ta hediye edilmiştir. Ama, gazeteci de vatanda
şın, bu arada birbirine olan münasebetlerde de 
bu acı taraf kendilerine kalan zahmet tarafıdır, 
acı taraftır. 

Halen meri olan 6732 sayılı Kanunda ise 
•matbuat hürriyeti Vatandaş hürriyetinin çev
resi ile sınırlıdır. Adalette müsavat adaletin en 
başlı şanıdır ve onsuz adalet olamaz. 

Şimdi matbuat, düşünmesi gereken bir mev
zu karşrsmda bulunmaktadır. 'Muhalefet 1950 
senesine avdet edeceğim dediğine, halbuki ye
ni bir kanun lâyihası getirmediği gibi matbuat 
için lbir açıklaması da olmadığına ve geçmişi 
ve hali de matbuat benimsemek istemediğine 
göre, acaba bir kısım matbuat hangi akla hiz
met ederek bugün anlayışı ve kavrayışı itiba
riyle çok derin bir zaıf içinde olan muhalefeti 
desteklemektedir? Sonra da neden kendi hayal 
ettiği konuyu açıklamaz? Bir kültür muhiti 
olan matbuatın bu derece karanlığa yürümesi
ne hayret ederim. 
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Arkadaşlarım, zaman dar, kısaca arz ettim. 

Şurasını ifadede bir huzur vardır ki, D. P. ik
tidarı, iktisadi ve içtimai alanda çok şayanı 
hürmet ve tdbcil bir çalışma içindedir. Muhale
fetin iddialarının mesnetsizliği karşısında 10 se
neden beri bu dev çalışmaların, muhalefete bir 
imkân vermediğini görmek vatandaşa huzur ye 
saadet değil de ya nedir? 

Başta, dünyanın takdir nazarlarını toprak
larımıza çekmiş olan Sayın Menderes olmak 
üzere Hükümeti tebrik ederim. Muhalefetin 
yersiz ve hırçınlığını, imkânsızlıklara düşmek
ten alan çirkin iddialarını da kemali şiddetle 
reddederim! (Soldan; lalkışlar) 

REİS — Nusret Safa Coşkun. (Yok, ses
leri) 

Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına (310) 
rey verilmiştir. (280) kabul, (29) ret, (1) müs
tenkif vardır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

Ereğli - Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kanun lâyihası için verilen oy
larda ınısabolmadığı tasnif neticesinde anlaşıl
mıştır. Lâyihaya (250) rey verilmiştir. Lâyiha 
tekrar reyinize arz edilecektir. 

Alınmış karar (gereğince bugün saat 14,00 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 2,30 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

. (Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Muslihittin Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğhı 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
HâmitKoray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

A za adedi 610 
Rey verenler : 337 

Kabul edenler : 277 
Reddedenler 60 
Müstenkifler t 0 

Reye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 23 

(Kabul edenler] 
ARTVİN 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Buda^koğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

EOLÜ 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 

Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Tpgay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem . 
Yakup Gürsel 

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 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rüknedd-n Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagll 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Er duman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Fethullah Taskesenlıoğiu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
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Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 

İÇEL 
Hüseyin Fıra t 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Ali Iıâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Panik Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 

:'$f. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
l^ıhat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki YÖannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎB 
Danyal Akbel 

î ; 49 27.2 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlıı 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kıhçkale 
Hakkı Kurmel-
Dıırdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bâkay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar. Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeei 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağnaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmc 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 

f Sabahattin 'Sayın 

, 1960 O : 4 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebi! Sadi Aîtuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkırt 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalind 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Ağım 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğiu 

SAMSUN 
Tevfik ileri 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha! 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
ibrahim Etem Karaka-
pıeı 
Esat Malmıııt Karakurt 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Tahir Öktem 
Necati Tanyol&ç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 



t : 49 27.2.1960 
[Reddedenler] 

C : 4 

ADANA 
Nevzat Arman 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaı 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Orhan Kökten 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman AÜşiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 

A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

HATAY 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Kemal Güven 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Reye iştirak 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sim Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

Mehmet Delikaya 
MARAŞ 

Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Kahraman Sağra 

etmiyenler] 
BİLECİK 

Ertuğrul Çolak 
Yümnü Üresin (t.) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rfifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 

ÇANAKKALE 
Halici Alyot 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabâyrak 

Naşit Fırat 
ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzfioğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt» 
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Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 

GAZİANTEB 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

6ÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
îhsan Ada 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğhı 
Niyazi Soydan 

ÎSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Hadi Hüsman (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 

IZMlR 
Sebatı Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Necdet Inçekara 
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Ekınel Kavur 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu (Rs. 
V.) 
Ahmet Ünal 

KARO 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yel tekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğhı 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
AbdüiTahman Fahri 
Ağaoğlu 
Haindi Ragıp Atademir 
Osman Bibi oğlu 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyua 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğln 
Ahmet Ilışan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Emin Topaler 
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MALATYA 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topal oğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt (I. Â.) 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 

Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
P'erid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Mustafa Lâtifoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan (t.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
A.ziz Gökkan 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
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Avni Ural 
VAN 

Abdülvahap Altmkay-
naık 
Tevfik Doğuışıker 

I : 49 97.2..1960 O : 4 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütalîya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 



I : 49 27.2.1960 Ö : 4 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 610 

Key verenler : 348 
Kabul edenler : 256 

Reddedenler : 92 
Müstenkifler : 0 

Eeye iştirak etmiyenler : 239 
Münhal mebusluklar 23 

ADANA 
Ali Menteşoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nadl Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali ileri 

[Kabul 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rüfat Bingöl 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müffiıt Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah inşan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
A.hmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 

edenler] 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğln 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Nuri Onur 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
FethuLah Taşkesenlioğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmı Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 



Nizamettin Kırşan 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
^Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzmı Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
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Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
3. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akış 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
thşan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

.19Ş0 0 : 4 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 
Kâmil Tayşi 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 

Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
îsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Fuat Nizamoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
itfaim Karaömerlioğlu 

Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Osman Alâşiroğlu 

Mehmet Ali Ceritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu* 
Âlim Sipah$ 
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ÇA2TKIRI 
Dursun Akçaoğhı 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Taİay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargı naip 

î : 49 
HATAY 

Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Hasan ikiz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Melımet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

27.2.1960 0 : 4 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer , 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Sıtkı Eken 

Ahmet tspirli 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
İbrahim E tem Karaka-
pıeı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 

Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eceviı 
ismail inan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (t.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

thsan Gülez 
Kacir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Blber-
oğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzüoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımhoğlu 
Mehmet Karasan 
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DİYARBAKIR 

Sezai Dcmiray 
Kâniil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
NuretÜkı Manyas 
Rükn^dd.'n N.suhioğlu 
Sabahattin Paraoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
ŞevM Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

HATAY 
ihsan Ada 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çe in 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan (Reis) 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilg'iç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Necmi Nuri Yücel 

IZMlR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu (Rs. 

Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

Servet Hacıpaşaoğiu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu (Rs. 
V.) 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuıoğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
tbrahim Germeyanoğlu 
\hmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaişa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Nuri özsan 

MUŞ 
Teki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

Münib Hayrı Ürgüblü 
I NİĞDE 
ı ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
I Nusret Kirişcioğlıı 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati İl ter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özşever (I.) 

I Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
[Bekir Şeyhoğhı 

HRıza Ulusoy 
TRABZON 

Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Osman Turan (I.) 

; TUNCELİ 
I Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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UEFA 
Aziz Gökkan 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

Ankara . 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

t : 49 
UŞAK 

Avni Ural 
VAN 

Tevfik Doğuışıker 

27.2.1960 0 : 4 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Ömer Lııtfi Erzurum-
luoğlu 

[Münhal mebusluklar! 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
îstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

ZONGULDAK 

Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

23 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AMASYA 
Nazifi Şerif Nabel 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attüâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

ARTVtN 
ftjecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Neeati Celim 
Namık Gedik 
Nafil Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

Aza adedi : 610 
Rey verenler 328 

Kabul edenler : 295 
Reddedenler 33 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 259 
Münhal mebusluklar 23 

[Kubul edenler] 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
{Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rüfat Bingöl. 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilm^z 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müf&t Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ulman 
Kenan Yılmaz 

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

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali* Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi San car 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid; Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev "Ünal 

• 

>• 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkü Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip Özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
NedSm Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 

m-



Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

. HAKKÂRİ 
Übey dulla h Seven 

İÇEL 
Rüştü Celin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yaonut 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 

I : 49 27.2 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serda^oğlu 
tlhan S'pahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îsnak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Himmet Ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 

.1960 0 : 4 
İrfan Haznedar 
3. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Eanin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmjeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
İsmail Özdoyuran 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karan is 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlıı 
Nııman Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ANKARA 
Übeyde Elli 
İsmail İnan 
Ilyas Seçkin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geç'oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öttürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Işmet Olgaç 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

[Reye iştirak 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akmnar 
tsmail Rüştü Aksal 
Osman AHşiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciri'.oğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Seliijm Soley 
Hasan Tez 
Ahmet üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali îleri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (î.) 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Halil Gürün % 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

etmiyenler] 
BİNGÖL 

Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrett'n Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Nezih Tütüne'ioğlu 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t.) 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Perhaa Arken 
A. Kemal Barlas 
Naşlt Fırat 
Kâmil Tabak 

DENİZLİ 
tsmail Hadımho^lu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
İCâmil Tayşi (I.) 
Halil Turgut 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

URPA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

VAN 
Sait Erdinç 

I 

EDİRNE 
Nurettin Manycs 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin P^ırsoy 

ELAZIĞ 
Mustafa ALındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu' 
Naci Yılchrım 

ERZURUM 
Abdülkadlr Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenlloğl 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
Samih inal 
Ali Ocak 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Ccşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
ihsan Ada 
Adısen Aral 



İzzettin Ci l l 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Rüştü Güneri 
Hadi Hüsman (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin ( t ) 
Celâl Ramazanoğlu 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1) 
Bkmel Kavur 
Rauf Onursal 

• Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
^ehram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

î : 49 27,2 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Avni Sakınan 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Hıılki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyaıioğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlıı 
Şevket Dursun 

.1960 C : 4 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
İĵ Tehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan • 
Süleyman özsever (1.) 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Âli Çakır 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu-
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabrı Dilek 
Hasan Polat 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ura] 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 
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/Münhal mebusluklar} 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

23 



Orman Umum 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırn Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşa* Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun | 

t : 49 27.2 .1960 0 : * 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 610 

Rey verenler : 320 
Kabul edenler : 287 

Reddedenler : 33 
Müstenkifler : 0 

Reye, iştirak etmiyenler : 267 
Münhal mebusluklar 23 

[Kabul edenler] 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nafil Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurta? 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

ElLEOÎK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Bfîfat Bingöl 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Mithat Day:oğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
MüfSıt Erkuyumeu | 

Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad A'p-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Ham i Sezen 
Servet Sezgin 

i Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemnl Biber-
oğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzloğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A 'Ifoıııdi Sîiı.Pîir 
•ssı"-

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Hüseyin Ülkü 

1 EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rüknedd n Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Şevkü Erker 
Âbdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Mustafa Zeren 

El'KİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Ilamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Ce;:ani 
thsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
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Mazhar Şener 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yskup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lât.faoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Allabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin- Ulag. 
Nuri Yamut 
Tahsin. Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 

t : 49 27.2 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmeî 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioglu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Saym 

.1960 C : 4 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nastihoğlu 
Kemal Özer 

MANİSA 
Sezai Akdajf 
Atıf Akın 
Selim Akif 
Semi Ergin 
Nafiz Korez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçiöğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca1 

Zeyyat Mandalinei 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ-
Şefik ÇağlayaiE 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önaî 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Ta-cettin Battş 
Hamdi Başak 
Selâmi Diırçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

! Tevfik ileri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Şükrü Üîuçay 
Nüzhet Ülusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavus 
Osman Nuri Lermioğhı 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı* 
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Üftur 

959 



İ : 49 27.2.1960 O : 4 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ANKARA 
Übeyde Elli 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İsmail înan 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 

BURDTTE 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğhı 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğhı 
Kasım Gülek. 
Saim Karaömerlioğliî 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğhı 
Gazi Yiğitbaşı (t.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 

[Reddedenler] 
Ferhan Arkan 
A.. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem. Yalçınalp 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargıralp 

KARS 
İbrahim Us, 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Ganatan 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 1 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Melnnet Kâmil Boran 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

[Reye iştirak etmiyenler] 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman AMşiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz B.ekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet xlli Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eoevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Halil İmre 
A r ü Kalıpsızoğlü 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin ( t ) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

Selâhattin İnan 
BOLÜ 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(1.) 
Mazlum Kayalar 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımhoğlu 
Refet Tavaslın§lu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (1) 
Halil Turgut 

1 Mehmed Hüsrev Ünal 

Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Necati llter 

TOKAD 
Reşit Önder 

URFA 
/"\ A *•* 
Osman Ağan 
İbrahim Etem Karaka-

pıcı 
VAN 

Sait Erdinç 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail H a k k ı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocag'l 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
| Necati Alp 
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Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
Rüştü Güneri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç ( İ ) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Fevzi Uçaner 
Ahmet üna l 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 

1 : 49 27.2 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram Öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğİu 
Durdu Turan 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keyınen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali B ayazı t 
Nusret Durakbaşa • 

. 1960 O : 4 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Baha Hun 
Rifat Kadı/a d e 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tünel 

StlRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 

Turhan Feyzioğlu 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil Özcan 
Süleyman Özsever (t.) 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulhaı 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Polat 
Osman Turan (I.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Alî Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Sahcı 
Avni Ural 
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VAN 

Abdülvahap Altınkay-
na»k 
Terfik Doğuışıker 

Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

i : 49 
Ferid Melen 

27.2.1960 0 : 4 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 

IMünhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



İ : 49 27.2.1960 O : 4 
Umumi Muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli idarelerin veznedar ve veznedar yardımcılarına 

verilecek kasa tazminatı hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 610 
Rey verenler : 308 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler 25 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 279 
Münhal mebusluklar : 23 

ADANA 
Kasım Gülek 
Hamdı öner 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
(lanı Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten * 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ulgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Köray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

ir Yazıcı 

[Kabul 
ARTVİN 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Salâhaddin Karacagil 
Sadettin Karacabey 

edenler] 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yâkup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzîoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Nâzmı öztürk 

ERZURUM 
Rıfkı Şalini Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkü Erker 
Mehmet Eyübağlu 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Tagkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa. Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Pölatkan 
Abidin Potüoğlu 
Hicri Seren 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökm«n 
Cevdet San 
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GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydull h Seven 

HATAY 
Rifat Bahadır 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Sami Gökııar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Kar .bulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Füad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidia 

t : 40 Ö7.2 
Mahmut Yüksel 

IZMlR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Ilacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakmaıı 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ali Saim Kaymak 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 

.1960 0 : 4 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğiu 
Ahmet ihsan G ü̂rsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasulıoğlu 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Melunet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalkıci 
Nuri özsaıı 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Zihni öner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 

ORDU 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulıı 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet. Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 

Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldm 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎİRD 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mafcmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

TEKİRDAĞ 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuraıı 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat, Mahmut Karakurt 
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UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 

ADANA 
Ahmet Karamüfttioğhı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Halil Sezai Erkut 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
İ l i m Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 

AFYON KARAHIŞAR 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alfişiroğlu 

t ı 49 .27.2.1966 
Atıf Benderlioğln 
Sefer Bronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

0 : 4 
Nazım Taml 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
A. Kemal Barlas 
Ethem Yalçınalp 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

İbrahim Us 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengûı 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
tsmaü inan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selâm Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 

AYDIN 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena. 
Ali İleri 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 

Fuat Onat 
M. Halûk Timur taş' 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (1.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşmsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hüseyin Bayrı . 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t) 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

SİVAS 
Cemil Özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
naık 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

Servet Sezgin 
ÇANKIRI 

Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımhoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

(, Hürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
Osman Alihoccg 1 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Alı Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
izzettin Cillâ 
Ali Şelhıım Devrim (î.) 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Büstü Çetin 
Mehmet Dölek 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Hüsamettin Giray 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 

t : 49 27. 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (t.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öeal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 

1.1960 C : 4 
Halü özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Melmıet Diler 
Kemal özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Melmıet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nebit Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlıı 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 

/ Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Asım Eren 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topal oğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (t.) 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
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TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Ooloğlu 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (î.) 

Ankara 6 
Artvin 1 

Aydın 1 
Bursa 1 

1 : 49 W,2 
TUNCELİ 

Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
İbrahim Etem Karaka-
pıcı 
Abdullah Köksel 

. 1960 G : 4 
Abdurrahman Odahafi 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Tsvfik Doğuışıker 
Sait Erdinç ' 
Ferid Melen 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Kütahya 1 
Muğla 1 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 

Sinob 1 
Van 1 
Yozgad 1 

' — 
23 



1:49 27.2.1960 0 : 4 
Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Umum Müdürlüğü 1960 yüı Bütçe Kanununa verilen reylerin 

neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

• 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN^ 
Mecit Bumin 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

Âza adedi : 610 
Rey verenler : 315 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 42 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 272 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenler] 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Buda^oğlu 
Mekki Said Esen 
Halil İmre 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 

R.LECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğiu 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Salâhattiıı Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nuredain Fnad Alp-
kartal 

Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇcRUM 
Sedat Baran 
Mustafa K^mal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurla 
Ali Dedekurgınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Oıtakcıoğhı 
Kemâl Terzioğlu 

DENL.Lt 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
tsmail Iladımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kara san 
A. Hamdi Sanear 
Refpt Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 

Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Nedtim ökmen 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
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Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebcsoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sed:vt Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gü "tunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu ^ 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefİyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut, Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

t : 49 27.2 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
>hmtt Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasnhoğlu 
Kemal özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Sara et. Ağaoğlu 

, 1960 C : 4 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

RÎZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tabettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Baki Erden 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zuhtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Hüseyin Ulus 
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ADANA 
Suphi Baykam 
Ilamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Earaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaB 
Ali Menteşoğlu 

ANKARA 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ismail inan 

EtNGtfL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

[Reddedenler] 
BURDUR ! MALATYA 

Âlim Sipahi 
ÇANKIRI 

A. Kemal Baıias 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
ibrahim Us 

Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NtĞDE 
Şefik Refik Soyer 

SÎVAS 
Halim Ateşalp 

Edip Imer 
Şinasi Moran 
Nazmi Yara§ 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

VAN 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Ceİâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alisiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
ı\uri Ciritoğlu 
Recep Dengln 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
tbrahim Imirzalıoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçi oğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 

Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldı* 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danrman 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 

Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (I) 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rüknecldin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
TTürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğ?u 
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Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 

Fethullah TaşkesenÜoğlu 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
GAZÎANTEB 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

, Salâhattin Ünlü. 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin CilK 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Denıiralay 
Ali Lâtif a oğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Hüsamettin Giray 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (î.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Necmi Nuri Yücel 

t : 49 27.2 
İZMIR 

Sebati Acun 
Selâhattia Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı At alay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlıı 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

1960 C : 4 
KÜTAHYA 

İbrahim Germeyanoğlu 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Güısoy 
Ali Gürün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldın 
Ömer Güriş 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (I.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan (I.) 
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TUNCELÎ 

Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 

Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

İbrahim E tem Karaka-
pıeı 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
Adnan Çahkoğlu 

Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
natk 
Terfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

[Münhal 'mebusluklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1. 
Kütahya 1 
Muğla 1 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum 
luoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

Sinob 1 
Van ' 1 
Yozgad i 
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Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Teşkilât Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Suphi Baykam 
Mehmet Gegîoğlu 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Eıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Osman Alüşiroğlu 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

A. za adedi : 610 
Rey verenler : 309 

Kabul edenler : 289 
Reddedenler 2 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 278 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenler] 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Erhığrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekt? Tekşel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nurediin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzîoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

Mükerrem Sarol 
ELÂZIĞ 

Mustafa Altındoğaıı 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Hüseyin Şahin 

ERZURTIM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkli Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Ham it Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamâi Bozbrğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
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Mazhar Şener 

GÜMÜ^ANE 
Hüsrev Polat 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

tSTANEUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlibel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengjl 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hiacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lııtfi Kirdar 
Nihat Haluk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim. Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 
Nazlı Tîabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yanrut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akfcel 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 

Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Nece1-et Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipnhioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanli 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münit îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
tbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand-
Reyhan Gökmenoğîu 
Muhittin Güzelkılınç 
Himmet Ölçmen 
Sabahattin Sayın 

Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
trfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
^amet AğaoğTu 
^ezai Akdağ 
Atıf Akın 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoflu 
Orhan Ocakoğlu 
thsan Yalkm 

MARAŞ 
"Cemal Aksüyek 
vTusret Durakbaşa 
Vbdullah Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
leyyat Mandalinci 
Vuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Mecmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
tsmail Güven 
Vedat Mengi 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
>elâmi Dinçer 
llamza Osman Erkan 

tfaha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎİRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tânsel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Necati llter 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
tsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

URPA 
Osman Ağan 
tbrahim Etem Karaka-
pıcı • , ' 

YOZGAD 
Talât Alpay ' -
Atıf Behderliöğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum* 
luoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğhr 
Nazım Tanil 
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ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

ADANA 
Haraza Eroğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
popmar 

BNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ÇANKIRI 
Dursun. Akçaoğlu 

ADANA 1 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ahmet Knramüftüoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mele 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Arif Demirer 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (t.-) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu | 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar | 
İsmail Rüştü Aksal | 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz B^kata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Cerîtoğlu | 

1 : 4 9 27.2 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 

. 1960 C : 4 
i Tahir öktem 

Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 

[Reddedenler] 
A. Kemal Baılas 
Kâmil Tabak 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

MARAŞ 

Hilmi Soydan 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 

[Reye iştirak 
Nuri Cirit oğlu 
Recep Dengin i 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
tsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün | 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat | 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 

; etmiyenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (î.) 

BİNGÖL 
Sait Gölter 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rftfat Bingöl 
Selâhattin înan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 
Nez'h Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş; 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Ham^i Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

Ç\NKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

1 Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

1 Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubuklu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (I.) 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagl 
Abdülkadlr Eryurt . 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenlioğh 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 

GAZİANTEB 
thsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
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Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargına İp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
îhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (t.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çe in 
Mehmet Dölek 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebcsoy 
Hüsamettin Giray 

Nizam ettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebnti Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Ekmel Kavur 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARI 
Fevzi Aktaş 

İ : 49 27.2 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsal an 
•Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Selim Akis 

. 1960 C : 4 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Gül ey 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sagra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SAMSUN 
Naci Berkman 

Necmettin Doğuyıldızı 
SİİRD 

Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasa-n Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
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M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel' 
Abdurrahman Odabaşı 

Ömer Yüksel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Denizli 

6 
1 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 
Kırklareli 

[Münhal mebusluklar] 
Kocaeli 
Konya 

^ Kütahya 
1 Muğla 

Ferid Melen 
YOZGAD 

Mahmut Ataman 
ZONGULDAK 

Necati Diken 

Sinob 
Van 
Yozgad 



î : 49 27*2,1980 Ö ; 4 
Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 610 
Rey verenler 315 

Kabul edenler 255 
Reddedenler : 60 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 272 
Münhal mebusluklar 23 

ADANA 
Suphi Baykfm 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoyj 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçotjan 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcujoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA % 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbny 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikç'oğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil İm re 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut GüçbJmez 
İhsnn Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 

edenler] 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

Ç RUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karacan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev ünal 

EDİRNE 
Rnsih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagl 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 

-Şevkli Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Ilamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Nedim ökmen ' 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Ham di Bozbrğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şrner 

HAKKARİ 
Übeydullah S*ven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
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Sami Gök nar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığh 

İSTANBUL 
Isak Allabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
IIristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

IZMlR 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 

Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sip- hioğlu 
Vamık Tayşi 

KASTAMONU 
Nâzım, P-atur 
Hilmif Dura 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
irfan Haznedar 

S. Süruri Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifa,t Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğiu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus * 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hamza Eroğlu 
Saim Karaömerlioğ^ 
Melih Kemal Kü^ükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Rıza Tekeli 
ANKARA 

Osman Alîsiroğlu 
Bülent Ecevit 
tbrahim tmirzalıoğlu 
ismail inan 
Hasan Tez 

Mustafa Yeşil 
ÇANKIRI 

Dursun Akça oğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmîl Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Al'ındoğan 
Tlürrem Müftüg'.l 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
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GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KAR3 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
İbrahim Us 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkart 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
İsmail Güven 

Vedat Mengi 
ORDU 

Ferda Güley 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Necati llter 
Edip İmer 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

Dâniş Yurdakul 
ÜRFA 

Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
İbrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 

[Reye iştirak 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunla 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu. 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yıreah 

etmiyenlerj 
BİLECİK 

Yümnü Üresin (1.) 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikba§ 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Nurullah İhsan Tolon 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşj 

Hüseyin Ülkü 
EDİRNE 

Rükneddin Nasuhioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğln 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirhey 
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
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İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demirnlay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şcllefyan 
Nazlı Tlabar 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 

1:49 27.2 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuıoğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
îshak Avni Akdağ 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Kemal özer 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Syrnet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 

.1060 C : 4 
liıkmet Bayur 
Nafiz Körüz 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Güısoy 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 

SİİRD ' 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

Fikri Şendur 
, SİNOB 

Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Hıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha; 
Sabri Dilek 
Mahmut Gol oğlu 
Fikri Karan is 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ram oğlu 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
riızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Aziz Gökkan 
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Abdurrahman Odaba. 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

^nkara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

31 

1 : 4 9 27.2 
Avni Uıal 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

, 1960 Ö : 4 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

[Münhal mebusluklar] 
6 

1 

1 

1 

Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

Numan Kurban 
ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Necati Diken 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

«•« 



t : 49 27.2.1960 C : 4 
Ziraat Vekaleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama. îşieri Umum Madürlüğiı teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 310 
Kabul edenler : 280 

Reddedenler : 29 
Müstenkifler : l 

Reye iştirak etmiyenler : 277 
Münhal mebusluklar : 23 

ADANA 
Kasım Gülek 
Hamdi öner 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde Elli 
ibrahim îmirzalıoğlu 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioglu 
Yağar Gümüşe! 

[Kabul 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Na/il Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Fuat O .at 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİN GOL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
thsan Gü'ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kr yalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

edenler} 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl t) İm an 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad' Alp-
kartal 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akç :oğlu 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargıuoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Tcrzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arıgr 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin ülkü 
Mehmed Ilüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Nâzım öztüık 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

2R3URUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Müııip özer 
Fethullah Taşkesenlioğl* 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
thsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Nedim ökmen 

GİRECUN 
Sadık Altıncın 
Hamdi Bozbrğ 
âli Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Ilcmiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜ^ANE 
Nihat Sargınalp 



HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Eefik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtif a oğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan S'pnhioğlu 
Vamık Tayşi 

t : 49 27.2 
KARS 

Mehmet llazer 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

.1Ö60 d : 4 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yaikın 

MARAŞ 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 

Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Suat Bedük 
Fikri Şen d ur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Atcşalp 
Necati Ilter 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
İsmail özdoyuran 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Osman Ağan 
ibrahim E tem Karaka-
pıcı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

984 — 



t : 49 27.2.1960 C : 4 
[Reddedenler] 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Halil Sezai Erkut 
Ahmet Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

HATAY 
Rifat Bahadır 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 

ORDU 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Dâniş Yurdakul 

[Müstenkifler] 

GAZlANTEB 
Süleyman Kuranel 

[Reye iştirak 
AMASYA 

Faruk Çöl 
ANKARA 

Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alfişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
tsmail inan 
tbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
tbrahim Subaşı 
5Taşar Yazıcı 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

etmiyenler] 
AYDIN 

Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rıfat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t.) 
Sadettin Karacabey 
Recep Kırım 
Kenan Yılma? 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımhoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 
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DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (t.) 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuh*oğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocag'l 
Rıfkı Salim Burçak 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhatlin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'u 
Hasan İkiz 

î : 4 9 27.2 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Isak ALabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattia Akçiçek 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Turgut Göle 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

. 1960 C : 4 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu . 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Jîüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Rahmi Çel tekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Edip İm er 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erafaman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
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Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Halûk Çulhaı 

Ankara 6 
Artvin 1 

Aydın 1 
Bursa 1 

î : 49 27,2 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan (I.) 

TUNCELÎ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

.1060 0 : 4 
UEFA 

M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Abdulkh Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Uıal 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

(Münhal mebusluklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Kütahya 1 
Muğla 1 

Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 

Sinob 1 
Van 1 
Yozgad 1 

— 
23 



t : 49 27.2.1960 O : 4 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

* 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHtSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabeİ 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nadl Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torumu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 

Âza adedi 
Eey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
250 
250 

0 
0 

337 
23 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BOLÜ 
Zr\huri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah îhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

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

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 

Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettlin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

GÜMÜŞANE 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
FethuUah Taşkesenlioğlı 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa /Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Hicri Sezen 
GAZIANTEB 

Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Nedöm ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜ|ANE 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
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Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Hacopulos 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Mithat Perin 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipah*oğlu 
Vamık Tayşi 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Servet îlacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 

î : 49 27.2 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Ata demir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Sabahattin Sayın 
<"<meı* Şeker 
Nafiz Tahralı 

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

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Muzaffer ICurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

. 1960 O : 4 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
NEVŞEHİR 

Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
'Medeni Berk 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdı Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

^TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Bnyknm 
Kâzım Bozdoğan 
Plamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

[Reye iştirak etmiy enler] 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Kücükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 

Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 
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AĞRI 
Kasım Küfrcvi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpı;:ar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciriîoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim Imirzalıoğlu 
tsmail inan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Sol ey 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba iş!in 
Arif Kalıpsızoğlu 

î : 49 27.2 
Ahmet Kocabıyıkoğlu i 
Faik Ocak j 
Fuat Onat 
M. Halûk Timur!aş 
Muharrem Tur.çay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yiimnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okçu oğlu 
Ekrem Yıldız 

B TLÎS 
Nusrettin Barut 
Kıifat Bingöl 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akş°msettinoğlu 
Servet B'.lir 

IURT:UB 
Fethi Çelikbag 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozaıı (Rs. V.) 
(t) 
Sadettin Karacabey 
Recep Kırım •* 
Hulusi Köymeu 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâm'l Tabak 
Ethem Yalçınalp 

DENİZLİ 
Refet Tavarlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahs'n Cahit Çu\ukçu 
Sezai Domiray 
Nuri Onur 

. 1960 O : 4 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Meluned Hüsrev Ünal 

ELÂZIĞ 
Mustafa AUmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karaknya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztüık 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 

ESKÎŞEHlR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kurarıel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Rega 

ÎÇEL 
Rüştü Çe in 
Rei'ik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgııdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebatı Acun 
üanyal Akbel 
Selâhattin Akçiçsk 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
Rasim ilker 
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Belıram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaıas 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif, Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekiı* Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Oanatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeei 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

I : 4B 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bay ur 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

M ARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Melmıet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaıroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

2.196U O : 4 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Hamdi Özkan 

SİVAS 

Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Koeabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (1.) 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 

Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan (t.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdül vahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 
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ı : 49 27.2.1960 C : 4 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

6 

1 

1 

1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
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Tetkik Dairesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30. XI . 1959 tarihinde (kararlaştırılan İn
hisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mııcibesi ve ilîşikleriyk 
Brüfete, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
-,. A. Menderes 

% 

MUCİP SEBEPLER 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine 
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline ait. Varidat kısmın-
da lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveline, v 

(B) fılkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesi daimî müstahdemler kadrolarını gösteren (D) cetveline 
aittir. Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki müstahdemler için İcra Vekilleri Heyeti Karariylc 
kadro alınabileceSk tertipleri gösteren (E) işaretli cetvel de yukarda mevzubahsedilmişitir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi 1959 yılı içinde mevkuf tutulan (kadroları gösteren (L) 
öetvelinin kanuna oağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çılkacak geçen ve geçmiş yıl
lara ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun lâyihasının 7 noi maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (&) 
cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi İnhisar resimlerinin hususi hükümlerine göre tarh ve tah-
«Silerine 1960 bütçe yılında da devanı olunması Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu madde? 
sSne istinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi bâzı memur ve müstahdemlere yemek verilmesi için yetki 
vermektedir. 
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Fasıl 202 — Mtenrar ve IhilzmatHiler üfcreti : 

Madde 11 — Um 

Kadtfo 
(L) cetveli 

Üst derece 

um Müdürlülk 

Aded 

543 
20 

523 

memurları i 

Lira 

4 615 200 
91 200 

4 524 000 
776 000 

5 300 000 

Geçen sene 561 olan merkez teşkilâtı kadrosu bu 
yıl 18 kadronun vilâyetler kısmına nakli suretiyle 
543 adede inmiştir. Bunun senelik tutarı 4 615 200 
liradır. Kullanılmıyan kadroları gösteren (L) cet
veli geçen yılın aynı olarak 20 adeddir. Bunun da 
senelik tutarı 91 200 liradır. 4598 sayılı Kanuna 
igore ödenecek üst dereceler tutarının 776 000 lira 
olacağı hesaplanmış olduğundan bu tertibe 
5 300 000 üra konmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler meımurları iterelti 

AJd«d l i ra 

Kadro 
(L) cetveli 

Üst derece 

2 120 
81 

2 039 

11 485 200 
318 000 

11 167 200 
3 832 800 

15 000 000 

Geçen sene 2 102 olan vilâyetler teşkilâtı (kadrosu 
(bu sene 18 kadronun merkez teşkilâttı kısmından 
nakli suretiyle 2 120 aded olmuştur. Bunuû se-
nelifk tutarı 11 485 200 liradır. Kullanılmıyan 
kadroları gösteren (L) cetveli geçen yıldan 9 nok-
saniyle 81 kadroyu ihtiva etmektedir. Bunun da 
senelik tutarı 318 000 liradır. 4598 sayılı Kanuna 
göre ödenecek üst dereceler tutarının 3. 832 800 
lira olacağı /hesaplanmış (olduğundan bu tertibe 
15 000 000 lira konulmuştur. 

Madde 13 — Fahrika'Lar ve îşfUstömefller memurları ücreti : 

Ald«d Lira 

Kadro 
(L) cetveli 

Üst derece 

846 
14 

832 

5 563 200 
85 800 

5 477 400 
978 200 

6 455 600 

Bu Iknamın memur kadrosu geçen yılın aynı olup 
846 adeddir. Bunun senelik tutarı 5 563 200 İha
dır. Kullanılmıyan kadroları gösteren (D cetveli 
geçen yıldan 19 nolksaniyle 14 (kaldroyu ihtiva et
mektedir. Bunun da senelik tutarı 85 800 liradır. 
4598 sayılı Kanuna göre ödenecek üst dereceler 
tutarının 978 200 lira olacağı hesaplanmış oldu
ğundan hu tertifbe 6 455 600 lira konulmuştur.' 

Madde 21. — Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti :.• / . -.-,,•. -••.-•.,-.•'••.- ;'•".'. L;f 
3 sene ve daha uzun zamandan heri terfi edememiş 10 hizmetlinin birer derece ; terfiini sak

lamak ve ihtisas sahihi elemanlara olan ihtiyacı karşılamak üzere 1 75.0, lif alık -ikî v£ 1 5.(10, li
ralık hir 'aded yüksek mühendis ve 'mü!hen-dîsl

>feadrqsuxı̂ mjn,>-(rtiQei maksadiyle /I)) ,cetyelinde,İüs>. 
zumlu "değişiklik yapılmıştır. Ö 600 lirası terfil-re[ye-60 000 Jiras,ı, da Uâye./kadr.ojar^,aidalanafc 
üzere hu tertibe 66 600 lira ilâve edilerek 1 705 200 lira konulmuştur. 

Maidde 22. — Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Usun müddetten beri terfi edememiş olan 455 hizmetlinin birer derece terfiinı temin ien\ 
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273 ;000, liralık munjzam ödenek, ve yeniden ihdas edilmiş ve edilme'kte olan idare memurİukİarl-
na lüzum olan 10 koruyucu ve 10* hademe - bekçi için de 54 000 lira tutarında kadro ilâvesi na
zari itibare alınarak bu madde için 5 403 000 lira konulmuştur. 

Mad,de 23. :— Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti : 
,1960 yılı için geçen seneki kadroya 1 500 liralık bir yüksek mühendis kadrosu ilâve edil

miş ve 6 hizmetlinin d'e terfi imkânını sağlamak için lüzumlu ödenek derpiş edilmiş olduğun
dan bu tertip için 436 800 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 203. — Geçici hizmetliler ücreti : , 

Madde 11. — Umum müdürlük geçici hizmetliler ücreti : 
Kadro adedi geçen yıla nazaran aynı olup 1959 yılı 17 aylık üzerinden yapılan (hesabın 1960 

yılı için % 100 zamlı olaralk. yapılmasından, miitevellidolarak geçen yıldan 1112 100 lira fazlasiy-
le 362 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

.Madde 12. — Vilâyetler geçici 'hizmetliler ücreti : • 
Geçen yıla nazaran 12 600 lira fazlasiyle 43 200 lira teMifte bulunulmuştur. Bu da geçeri 

yıl 17 aylık üzerinden yapılan hesabın 1960 yılı irin % 100 zamlı olarak yapılmasından ileri 
gelmiştir. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti : 
Okuma bilmiyen işçilere ders vermek üzere istihdam edilen öğretmenler için geçen yıla na

zaran 3 675 lira fazlasiyle bu tertibe 12 600 lira konulmuştur. Bu fazlalık yukarıda izah edilen 
sobepten mütevellittir. 

Fasıl 204. — Ecnebi uzman,ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 19 175 lira fazlasiyle 35 175 lira konulmuştur. Bunun 3 375 li

rası bir buçuk ay müddet ^çin getirilecek ecnebi bir teknisyenin ve 31 800 lirası bir sene müd
detle çalıştırılacak bir hesap uzmanının ücretleri karşılığıdır. 

Fasıl 206. — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

Madde 11. — Umum müdürlük memurları çocuk zammı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 55 000 lira (konulmuştur. 

Madde 12. — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
1958 yılında ve "halen tahminin, çok üstünde vâki doğumlar dolayısiyle ve 195,9 malî yılı için 

de konan 435 000 liranın da kâfi gelmiyeceği ve münakale suretiyle bu tertîbe ilâve yapılması 
lâzım geleceği göz önünde tutularak bu maddeye geçen yıldan 25 000 lira fazlasiyle 460 000 li
ra teklif edilmiştir. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler memurla n çocuk zammı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 125 000 Ira teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Umum Müdürlük memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 5 0Q0 lira teklifte bulunulmuştur.. 

Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 42 000 lira konulmuştur. 

Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı : 
Geçen yıl olduğu gibi bu ihtiyaç 12 000 lira ile karşılanacaktır. 

Madde 31. — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı : 
7244 sayılı Kanun gereğince ücret tutarları % 100 artırıldığı ve ölüm yardımlarının yeni tutarla

ra göre ödendiği ve 1959 yılı Ölüm vakalarının tahminin üstüne çıktığı da göz önünde tutularak ge
çen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edümiştir. 
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Madde 32. — Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
7244 sayılı Kanun gereğince ücret tutarları % 100 artırılmış olup ölüm yardımları da yeni tutar

lara göre ödendiğinden geçen yıldan 12 000 lira fazlasiyle 24 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 33. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
7244 sayılı Kanun gereğince ücret tutarları % 100 artırıldığı ve ölüm yardımlarının da yeni tu

tarlara göre ödendiği ve 1959 yılı ölüm vakalarının tahminin üstüne çıktığı da göz önünde tutularak 
bu maddeye 4 000 lira fazlasiyle 7 000 lira konulmuştur. 

Madde 40. — Yakacak zammı: 
Geçen yılın aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 207. — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 

Bir memurun imtihana girmek ihtimali düşüncesiyle geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklifte 
bulunulmuştur. 

Fasıl 209. — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : 

Madde 11. — % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Geçen yıl 12 aylığın % 5,5 i üzerinden yapılar- hesabın bu yıl ücretlerin % 100 tutarının % 6,o 

üzerinden yapılmış olmasından bu maddeye geçen yıldan 1 312 400 lira fazlasiyle 2 229 500 lira. 
teklifte bulunulmuştur. 

Madde 12. — % 1 ek karşılığı : 
Aynı mucip sebep dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 176 255 lira fazlasiyle 343 000 lira tek

lif edilmiştir. 

Madde 13. — Emekli ikramiyeleri karşılığı : 
1 . III . 1959 tarihinden Temmuz 1959 sonuna kadar beş ay zarfında muhtelif sebeplerle emekli

ye ayrılmış olan 77 memur ve hizmetlinin tahakkuk eden emekli ekramiyesi 709 000 lira 
olduğu sene sonuna kadar bu miktarın 1 milyon liraya baliğ olacağı, 1960 yılında emekliye sek 
edileceklerin 1959 yılından daha fazla olacağı göz önünde tutularak bu maddeye geçen yıldan 
1 100 000 lira fazlasiyle 1 500 000 lira teklif edi.lmiştir 

Madde 14. — Sandık yönetim masrafları kargılığı : 
Emekli Sandığından 0,0917 nisbeti bildirildiğinden bu esas üzerinden 170 000 lira teklif edilmiştir. , 

Madde 15. — Diğer ödemeler •: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 100 000 lira konulmuştur. 

B âsıl 210. — Temsil tahsisatı : 
7837 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle temsil tahsisatları bir misli artırılmış olduğundan geçen 

yıla nazaran 2 100 lira fazlasiyle 4 200 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 218. — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kaşa tazminatı : 
Geçen senenin aynı olarak bu fasla 720 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 301. — Merkez büro masrafları : 

Madde 20. — Döşeme : 
^1957 yılında Umum Müdürlüğün 3 yarı binaya taşınmış olması ve eski binada kalan perde, 

muşamba ve emsali mefuşatın çoğunun eskimiş bulunmasından ve bâzılarının da taşınılan binalar
daki büro ve pencerelere uymaması yüzünden ihtiyacın karşılanması için bu maddeye geçen yıla na
zaran 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira konulmuştur. 
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Madde 30. — Demirbaş : 
Umum Müdürlük demirbaş eşyasiyle bilhassa yazı ve hesap makinatarının çoğu eskimiş ve k5h 

neleşmiş durumda buhalimalarından ihtiyaçlar »n. asgari miktarlar üzerinden hesaplandığı takdirde 
mevzu 15 000 lira tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmış bulunmakla bu maddeye geçen yıla na
zaran 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

-. « 
Madde 40. — öteberi masrafları : 
Bu maddeye geçen yıl:n aynı olarak 40 000 lira konulmuştur. 
Madde 50. — Aydır- latma : 
1959 yılının ilk 5 ayında vâki sarfiyat 10.000 lirayı tecavüz etmiş bulunduğundan geçen yıl 

konulmuş olan 25 000 liranın şene sonuna kadar kâfi gelmiyeceği göz önünde tutulaak bu madde
ye 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60. — Isıtma : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

Madde 70. — Umum Müdürlük teşkilâtının nakil masrafı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir, , ' •, 

Fasıl 302. — Vilâyetler büro masrafları : 

Madde 20. — Döşeme : 
1959 senesinde ihdas edilen idarelerle 1960 senesi içinde ihdas edilecek idarelerin öperde, nî-.i-

samba ihtiyaçları ile idamelerin eskiyen döşeme ihtiyaçlarmı karşılamak için bu maddeye geçen 
yıldan 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30. — Demirbaş : 
İdarelerimizde bulunan demirbaş eşyanın çoğu eskimiş ve yıpranmış ve birçok yerlerdeki yazı, 

ve hesap makinalarının "artık tamir kabul etmez hale gelmesinden ve idarelerimizin yıllık tahsisat 
talebi 400 0ÖQ lirayı bulmakta ve buna karşılık ancak % 20 ile 25 nispetinde tevziat yapılabil* 
mekte ve bu ^ 1 ise devaplı şikâyetlere yol açmaktadır. Bunlara inzımamen her yıl ortalama açılan 
8 - 1 0 idarenin ihtiyaçları da ilâve edildiği takdirde mevzu tahsisat ile ihtiyacın karşılanmasına 
imkân kalmamaktadır. Bu sebeple yalnız yazı ve hesap makinaları gibi mübrem ihtiyâçlar karşı
lığı olarak bu tertibe geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle 110 000 lira konmuştur. 

Madde 40.—öteberi masrafları : 
Bu tertibe mevzu 75 000 liranın 1960 yılında da kifayet edeceği mülâhazasiyle geçen yılın aynı 

olarak teklif edilmiştir. 

Madde 50. — Aydınlatma : 
1959 yılı sarfiyatı nazara alınarak bu maddeye geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiş

tir. 

Madde 60. — Isıtma : 
Bu yıl Kömür Satış ye Tevzii Müessesesince kömür satış fiyatlarına ortalama olarak yapılmış 

olan % 50 zam dolayısiyle malî yılın henüz 5 nci ayında taleb mukabili tevziat 300 000 lirayı aş
tığından geçen yıl bütçesine mevzu 225 000 lira ile 1960 yılı ihtiyacı karşılanamiyacağı anlaşıldı
ğından bu maddeye 100 000 lira fazlasiyle 325 000 lira olarak teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 

Madde 11. — Merkez «posta ve telgraf ücretleri : 
1959 malî yılının 5 nci ayı sonu itbariyle bütçede mevzu 45 000 lralık tahsisatın nıfsının harcan

dığı müşahade edilmiştir. Bu durum dahilî posta ve telgraf ücretlerine yapılan zamlarla telgraf üc-
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... 8 — 
rotlerinin üç misli artırılmış olmasından ileri geldiği anlaşılmış, bahis mevzuu 45 000 İkanın bu mü
nasebetle 1960 yılı çin kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe geçen yıla, nazaran 10 Ç00 İra 
fazlasiyle 55 000 liralık tahsisat konulması teklif edilmiştir. 

. 13u,; tertibe, geçen yılın aynj olarak 285 000 Ura teklif edilmiştir. ; - ••"•"''::-

Madde 21. — Merkez telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları : 
1958 yılında bu tertibe mevzu 80 000 liralık tahsisat kifayet etmemiş münakale* suretiyle 20 000 

lira daha temin edilmiştir. 100 000 liraya baliğ olan bu tahsisatın 97 600 lirası sarf edilmiş bulun
maktadır. Esasen bu maddenin yıllık sarfiyat tutarı 80 000 - 100 000 liradir. Bu. itibarla 1959 yılın
da konulmuş olan 90 Q00 liranın kifayet, etmiyeceği anlaşıldığından bu maddeye geçen yıla nazaran 
lö'Ö00::İira"failasi^le;l00 000 lira teklifte bulunulmuştur. . ".'.''.."".'...'",* .-.••. -..;• 

MADDE 22. — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları : 
1959 yılının 5 nci ayında tevzi edilen tahsisat miktarı 80 000 lirayı aşmıştır. Mülhakat idareje-

rimizden çoğunun jandarma hatlarına bağlı telefonlarının peyderpey irtibatları kçsilerek şehir bat
larına bağlanması, mükaleme ücretlerinden başka tesis masrafları ihtiyacını da icabettirdiğinden 1959 
yılı mevzu 90 000 liralık tahsisatın bu münasebetle kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından'Vu maddeye ge
çen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle* 110 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl 305--Kira bedeli : 

Madde 11 — Merkez : 

Tepebaşı Etibank binasiyle Tophane Emperiyal Kemikal hanlarının bir yıllık kira tutarı olarak 
geçen yılın aynı'300 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler" : 
Geçen yıl tahsisatı aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

• • • , . ' • ' ' • •••''. "'' '- :'•• • • , • ' • • 0 

,.%«J...306 — ..Giyecekler : 
î§yerlerimizle, idarelerimizde giyim eşyası almaya müstahak personelin daha geniş ölçüde ihtiyaç

larını karşılamak gayesiyle tadil edilmiş bulunan ve 1 . III . 1959 tarihinden itibaren meriyete gir
miş ...olan.-giyim eşyası talimatuamesiyle istihkaklar^ artırılmıştır. Mülhakat idarelerimizin bu esaslar 
dâhilinde tesbit edilen 1959 yılı talepleri, (dikiş ücretleri ile birlikte) 543 "515 liraya baliğ olmuş ve 
bu sebeple mülhakat^ 1959 tahsisat kifayetsizliği ^olayısiyle % 75 nispetinde tevziat yapılabilmiştir. 

Bu itibarla mevzu 380 000 liralık tahsisat kifayetsizliği nazara alınarak bu maddeye geçen yıla 
nazaran 120 000 lira fazlasiyle 500 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir.. 

Fasıl 307 — Harcırahlar: 

Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı : 
7249 sayılı Kanunla harcırah yevmiyelerine ve yer değiştirme masraflarına % 25 zam yapılmış 

olması ve daimi vazife harcırahlarının en az % 40 ını yevmiye ve yer değiştirme masrafları teşkil 
ettiği ve bu yıl emekliye ayrılacak olan 150 kişiden en az yansı kadarına ikamet edeceği yere ka
dar harcırah verilmesi icabedeceği nazara alınarak geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

Madde 20 — Muvakkat memuriyet harcırahı: 
1959 yılı Bütçe Kanunu ile harcırah yevmiyelerine % 25 zam yapılmış olduğu nazara alınmak 

suretiyle ve tahrir, tamim muamelâtı ve gizli ekim araştııtoalan ekici tütünlerinin tartı ye itiraz tet
kiki gibi işlerde vazifelendirilen memurlarımızın günlük hayvan kira ücretleri rayice göre ödenmesi 
mecburiyeti buna inzımamen nakil vasıtalarının da % 100 nispetinde artmış-btılunması muvacehesin
de bu maddeye geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 900 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

: : (S; Sayısı ; 53) :;" 
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Madde 30 — Müfettişler harcırahı : ; . / 
Teşkilât Kanununa göre başmüfettiş, müfettiş, müfettiş muavini olmak üzere 50 kişiden ibaret, olan..; 

Teftiş Heyeti kadrosunda maaşları itibariyle 3 başmüfettiş 40, 47 müfettiş ve muavini 35 lira üzerinden 
yevmiye aldıklarına ve teftiş programı dışında olmak üzere idarelerimize ayrıca seyahat masrafla- ' 
nin icabettiren ara yoklama ve kontrollara tâbi tutulması ve teşkilâtta yeni idarelerin ihdas edil
miş olması ve bâzi iş yerlerinin tevsi edilmiş bulunması ve müfettişlere ayrıca tütün mubayaa mın-
takâlarında murakabe vazifeleri tevdi edilmeleri dolayısiyle 1959 yılında mevzu 300 000 liralık tah
sisat kâfi gelmediği nazara alınarak bu maddeye geçen yıla nazaran 300 000 lira fazlasiyle 600 000 
lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı : 
Bu tertibe geçen yılın. aynı olarak 85 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah, ve mas. 
rafları: 

Bu yıl da 2 000 lira ile iktifa edilecektir. 

Madde 92. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar: 
Bu maddeye de geçen yılın aynı olarak 229 500 lira konulmuştur. 

Fasil 308. — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 

Madde 11. — Merkez : 
Harcırah yevmiyelerine % 25 zam yapılmış olması evinde veya her hangi bir mahalde ölen 

memura da «Hastanede yatarak tedavi edilmekte iken ölenler gibi» cenaze masrafı verileceği, 
göz önünde tutularak bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edi-
miştir. 

Madde 12. — Vilâyetler : 
11 nci maddede izah edilen sebepler dolayısiyle bu tertibe de geçen yıla nazaran 15 000 lira 

fazlasiyle 215 000 lira telklif edilmiştir. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler : -
11 ve 12 nci maddelerdeki izahat veçhile ve işletmeler kadrolarına yeniden yapılacak ilâveler 

de nazarı itibara alınarak bu madde için de 15 000 lira fazlasiyle 140 000 îira teklif edilmiştir. 

Fasıl 403. — Temsil masrafları : 
1958 yılı sarfiyatiyle 1959 yılı dört aylık sarfiyat nazara alınarak bu fasla 5 000 lira ilâvesiyle 

20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 407. — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 

Madde 20. — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 500 lira konulmuştur. 

Madde 30. —•• Geriverilecek paralar : 
Bu madde için de geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 40. — Mahkeme hardan : 
1958 senesinde bu maddeye konulmuş olan tahsisatın tamamen sarf edilmiş olması ve 10 000 

lira daha münakale yapılmak mecburiyeti hâsıl olmuş ve 1959 senesinin de 5 nci ayında bu fasla 
konmuş olan 54 000 liradan 40 000 küsur lirasının sarf edilmiş bulunıması dolayısiyle 1960 yılı 
için geçen yılki tahsisatın kâfi gelmiyeceği nazara alınarak 6 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 50. — Bina ve Arazi vergileri : 
Bu maddeye geçen yılın ûynı olarak 5 000 lira konmuştur. 

(S. Sayısı : 53.) 



Madde 60. — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapı-
lacaJk ödemeler : 

6846 sayılı kanunla 1918 sayılı Kanun hükümlerinde yapılan tadilât dolayısiyle peşin ikrami
ye nispeti % 50 ye çıkarılmış bulunmaktadır. .1958 senesinde 28 706 lira sarf edilmiş olması do
layısiyle 1959 yılında mevzu 27 000 lira ile kanunen derhal ödenmesi meşrut bulunan masrafları 
karşılamalk için mezkûr mebaliğin kâfi gelımiyeeeği nazara alınarak bu maddeye geçen yıldan 
8 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 

Şehir ve kasabalarda belediyelerce yaptırıl-makta olan imar işleri sebebiyle 5237 sayılı Ka
nuna uyularak talebedilen yol kaldırım ve lâğım iştirak paylarının karşılanması sebebiyle geçen 
yılki sarfiyat da göz önünde bulundurularak bu fasla 2 500 lira fazlasiyle 20 000 liralık tahsisat 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları : -

Madde 11 — İşçi ücretleri ve diğer ödemeler : 
İşçi ücretlerinin tereffüü, kanuni zamlar ve ilâve tediyeler, çocuk zamları ve emekli tazmi

natı ve sair tediyeler nazara alınarak bu maddeye geçen yıldan 70 000 lira fazlasiyle 335 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Yönetim masrafları : 
İhtiyacın geçen yıldan 12 500 lira fazlalıkla 50 000 lira ile karşılanacağı anlaşıldığından ona 

göre teklifte bulunulmuştur. 

Madde 13 — Teknik masraflar : 
ihtiyacın geçen yıldan 25 000 lira fazlasiyle karşılanacağı anlaşıldığından bu tertibe 100 000 

lira konulmuştur. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları : 
Bu maddeye de geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15 — Bağ* yardımı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmişti?. 

Madde 16 ™ Mücadele masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları ; 

Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları : 
Bu maddeye de geqen yılın aynı olarak 200 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları : 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirleri mükâfat

landırmak ve zabıta ile yapılan müşterek hareket lerdo zabıta harcırahları ve taşıt kiralarının 
artmış olması ve kaçak takibinde yararlık gösteren jandarma ve sair zabıta memurlarının müna
sip miktarda ikramiye ile taltiflerini sağlamak için bu maddeye geçen yıla nazaran 5 000 lira 
fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 446 —6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl 447 — 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı • 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesmin (B) fıkrası gereğince 182 739 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 462 — Staj masrafları: 

Maıdde 10 -— 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı-
raMariyle başka her çeşit masraf lan: 

Görgü ve meslekî bilgilerini artırmak için gönderilecek memurların tahsisat ve yolluklarını 
karşılamak için bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira fazlasiyle 40 00Ç lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı-
raih ve masrafları: 

Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 

Madde 10 — Kurup ve derneklere katılma payı : 
Bu maddeye de geçen yılın aynı olarak 36 5 00 lira teklif edilmiştir. 
Madde 2$ — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları: 
Geçen yılda olduğu gibi 24 000 lira ile iktifa edilecektir. 

Madde 30 — Koresıta'nın istanbul'da yapılacak umumi heyet toplantısı masrafları: 
Mezkûr kongre için muıktazi her türlü giderleri karşılamak üzere bu maddeye 75 000 lira 

teklif edilmiştir. 
* 

Fasıl 459 — Spor masrafları: 
1959 yılı, bütçesine mevzu 5 000 liralık tahsisatın 11 iş yerimizde mevcut spor teşekkülleri

nin muhtelif kollardaki faaliyet masraf lanna kâfi gelmediği gibi diğer iş yerlerimizdeki spor/te
şekkülleri ihdasına da imkân vermediğinden bu ihtiyaçlan gidermek gayesiyle bu fasla geçen 
yıldan 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 476 — Kurs masraflan: 

Madde 10 — Kurs umumi masraflan: ^ 
öğrenci adedinin çoğalması dolayısiyle geçen yıla konmuş olan 2 500 liranın kâfi gelmiyıece-

ği mülâhazasiyle bu maddeye 500 lira fazlasiyle 3 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 20 — öğrenci bursian : 
1960 yılında öğrenci sayısı ve yeni alınacaklarla birlikte 25 tir. Bunlann yıllık burs tutarla-

riyle tedavi ve ilâç masraflannı karşılamak üzere geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle 
65 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — İnhisarlar memurlan m'eslek kursu ve umumi masraflan: 
Kurs yevmiyelerinin 4 liradan 8 liraya çıkanlmış olması ve bir sene zarfında kursa girecek 

25 talebenin yevmiye farklannı karşılamak üzere bu maddeye geçen yıla nazaran 30 000 lira faz-
lasSyle 92 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçlan : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak 35 000 lira konulmuştur; 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçlan : 

Madde 10'— 1955 - 1958 yıllan borçlan : 
Geçen yılın aynı olarak 23 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 20 — 1928 - 1954 yıllan borçlan : ***?, 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 5 000 lira konulmuştur. 
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Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasla geçen yılda olduğu gibi 200 000 lira teklif edilmiştir. , 

Fasıl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım : 
Bu fasla geçen yılda olduğu gibi 75 OÖÖ lira konulmuştur. 

-• Fasıl 604 -*- Çeşitli hayır kurumlarına yardım : 
Geçen yılın aynı olarak 15 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 605 —• 4250""sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak öde
meler : 

Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira konmuştur. 

Fasıl 606 — Sayılı Kanun gereğince müJtted'aviıl sermayeye ilâve edilecek tahsisat : 
Mütedavil sermayeye aktarılmak üzere bu fasla 50 000 000 lira konulmuştur. , 

(A/2) 

Onarmalar 

Fasıl 701 — Yapı onarımı : 

Madde 11 — Merkez : 
Geçen senenin aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyete ' : • 
idare hinalarındaki müteferrik tamiratı yapabilmek için hu maddeye geçen yıia nazaran 

100 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif edilmiştir. i 

Madde 13 — Faibrikalar ve işletmeler : '* 
200 000 lirası içki, 100 000 lirası tütün fabrikaları ve 50 000 lirası da Y. T. hakim evleri tamira

tına sarf edilmek üzere bu maddeye geçen yda nazaran 200 000 lira ndksaniyle 350 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Fasıl 735 •— Bina satmalma, yaptırana : 

Madde 11 — Umum Müdürlük hinası inşaatı : 
inşaatın birinci kısmının 1960 yılı içinde tamamlanacağı cihetle ıbu m'addeye geçen yılda kon

muş olan tahsisattan 1 000 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira telklif edilmiştir. . 

Madde ,12--Vilâyetler : 
1959 yılında tahsise tâbi olan demirin zamanında ve ihtiyacı karşılıyacak miktarda temin edile

memesi yüzünden geçen yıl ikmali icabeden inşaatlardan bir kısmının ikmal, edilemiyerek ton yıl da 
devam edilmesine zaruret hâsıl olduğundan re bâzı yerlerde yeni idare hanası ve ambar yapılmışına 
lüzum görüldüğünden bu maddeye geçen yıldan 500 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira teklif edil
miştir. Bu tahsisat ile Bergama, Çarşamba, Kırşehir, iskenderun, Kalecik idareleri ikmâl inşaatı 
ile Fethiye, Eşme, Biga, Datça, Fatsa ve Zonguldak binaları, Erzincan ambarı, Niksar tütüı ka
panı, izmir levazım ve tuz ambarları inşa, ettirilecektir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Geçen yıl ikmali icaheden 'bâzı inşaatın demir tahsislerinin gecikmesinden bu yıl da devamına 

zarurelt hâsıl olan ve artan istihlâke nravaz* olarak mevcut içki, çay ve tütün fabrikalarımızdan 
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bir kısmının tevsiine ve yeni çay atelyeleri 'kurulmasına lüzum ihâsıl olmamua iMnaenbumaddeye 
geçen yılın aynı olarak 11 125 000 lira tekili edilmiştir. Bu tahsisatın : . 

7 000 000 lirası muhtelif içki fabrikalarına, ' ' •''•':'. ' • ; : ' 
-..•;••; *•• 775 000 » tütün fabrikalarına, ' ' . -'•' 

900 000 » tuzla bina ve ambarlarına,' ..' :' 
2 450 000 » çay fabrika ve atölyelerine 

sarf edilecektir. ; • ' • • ' • : > 

Fasıl 736 — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün fia-
ktaı ve işletme atelyeleri ve ambarlan : 

1959 yılında demir ve çimento ihtiyaçlarının zamanında ve tamamen "karşüanamâımış. öîkiası 
dolâyısiyle bir kısım inşaatımıza bu yılda devam edilmesine lüzum bulunduğundan ve Trabzonı 
Tütün Bakım, atelyesinin tevsiine ve Akhisar'da yeni tütün bakım atelyesi yaptırılmasına lİi'Stym 
hâsıl olduğundan bu sebepler muvacehesinde geçen yıldan 5 000 000 lira fazlasiyle 10 000 000 Mra 
teklif edilmiştir. Bu tahsisatın; 

Y. T. Bakım atelyesine, 

» » » » " •-.<•' - ':>•• d: 

» » » » , : < • ; ,,.... 
» » » » 

Fasıl 741 — 4898, 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve dol
durma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi mas rafları : 

Madde 10 — Fabrika, imal've doldurma evleri : 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 18 200 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu ödenejgin : 
6 000 000 lirası. ,Maltepe Sigara Fabrikası inşaatına, , . v ~'y • , ; , • i - v i 
6 000 000 » Maltepe Sigara Fabrikası tesisatına, .* • •. ; \ ' • ' 

..3.00.0 000 » Maltepe Sigara Fabrikası işçi lojmanlarına, ; ,.•-:.. . 
3 200 000 » Yozgad Bira, Faprikasma sarf edilecektir. - ; 

Maddö 20 — A. M. F. Firması bonoları":' "- \ ' 
Bonoların son taksitini ödemek için bu maddeye geçen yılın aynı olarak ;1 800 000 lira teklif 

edilmiştir. 

Madde 30— Çay fabrikaları : ... - : . . \. • .";'' ••'.' ° 
Hopa ve.Arhavi'de inşa, edilecek çay fabrikaları inşaatı için. bu maddeye 500 000 lira tahsisat 

konulmııştua*. , •.••'.• ;•;:• , , : , , ; : • • . . " 

Fasıl 751 —. Satinalmacak makdna, alet ve vasıtaları ve bunların kurma- mâsraîlârı :• l v 

Müskirat; tütün çay "fabrikaları için satırialınmasi lüzumlu olan' «Kapasiteîeririin arttirıİrnasV 
için» ma'kina ve tesislerin bedeli olarak bu fasla geçen yılın aynı olarak 30 ÖOÜıOÖO-'lira - teklifte' 
bulunulmuştur. Bu ödeneğin;:' \ - k 

13 700 000 lirası Çay-fabrika ve - atelyelerine, 
7 500 000 » îçki ;JabHkalarııM,;^ *£}&.% ;>\Â 

500 000 » Tuzl'ata$ı, yi^^ ^ « > A 
7 500 000 » TütünV-fabrikatertâ, %\l -j£ 

800 000 » Y. T.feRakını evlerine aittir. '4-^s-î :r;v r— 

Fasıl 752 — Satmalmacak. taşıtlar ve bunların komple motörleri : . 
1. Kara nakil vasıtalarının ekserisinin 1946 model olmaları ve zamanla müteaddit tamirler 

görmeleri dolayısiyle artık tamir kabul etmez hale geldiklerinden yeniden komple motor alınması. 
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2. Yukarda zikredilen mucip sebeplere binaen eski model kamyonlardan işe yaramıyanlann 

Maliyeye devretmek suretiyle terkin edildiklerinden yeniden 16 kamyon mubayaasına lüzum ve 
zaruret hâsıl olduğundan, 

.3. Iftzmet işlerinde kullanılan kamyonetlerin çok yıpranmış olmasından yeniden 3 jeep pikap 
kamyonetlerle tebdil edilmesi, 

4. Bilûmum işletmelerle tuzlalar ve başmüdürlükler için at, merkep, saka atı ve arabası, 
bisiklet gibi nakil vasıtalarının mubayaası için bu fasla geçen yılda olduğu gibi 1 000 000 lira tek* 
lif edilmiştir. 

Fasıl 761 '"—- Çaraaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların geniş
letme ve sınırlandırma masrafları : 

Tuzlalarda azmak inşaatı elevatör kanalı takviyeleri, sıcak su havuzlan inşaatı, presler, bina 
inşaatı, tuzlaların yol yapımı ve bakımı ve sınırlandırılması masrafları için bu fasla geçen yıldan 
800 000 lira fazlasiyle 1 500 000 lira konulmuştur. 

*-'""" """"'"" 1 .— Tütün 

1959 yılı tütün satış seyirlerinde 1958 yılma nazaran cüz'i nispette bir düşüklük müşahede edil
mekte ise de 20 . XI . 1958 tarihinde tatbik edilen fiyat zamlarından ileri gelen bu azalmanın zam
mın tatbik tarihinden uzaklaştıkça zail olacağı aftlaşılmaktadır. 

Filhakika, 1950 yılından 1959 yılına kadar geçen zaman zarfında tütün satışlarında bir evvelki 
yıla nazaran mütezayit bir inkişaf kaydedilmiş olup bu inkişafın fiyat zamlarını takibeden kısa bir 
müddet zarfında gerilemesinden sonra satışların gerek halkın iştira gücünün artmakta olmasından 
ve gerek nüfus artışından dolayı zaman geçtikçe fiyat zamlarının satış seyirleri üzerindeki menfi te
sirlerinin zail "olarak satış miktarlarında tekrar mühim nispette gelişme hasıl olduğu görülmüştür. 

Nitekim, 1954 yılındaki tütün satışları bir evvelki seneye nispetle % 9,40» nispetinde artmışken 
1955 yılında tatbik edilen fiyat zamları dolayısiyle aynı yıl içinde satışlar 1954 yılındaki seviyesinde 
kaldıktan sonla 1956 yılında tekrar yükselmiş bu yükselme 1957 yılında 1956 yılmdâkine nazaran 
% 10,36 nispetine kadar varmıştır. ;; 

Bu duruma göre, 1958 yılında tatfoik edilen fiyat zamlarından ileri gelen halihazırdaki gerileme 
nin 1960 yılımda tamamen zail olduktan başka satışların, nüfus artışına ve millî gelirin inkişafına 
muvazi olaralf tekrar mühim nispette artacağı kuvvetli bir ihtimal dâhilinde-bulunmaktadır. 

.-Buritibarla, 1959 malî yılının ilk ayında,,20 Kasım 1958 tarihinde yapılan fiyat artırmalan do
layısiyle 1 6)00 000 kiloya düşmüş bulunan, aylık tütün satışlarının bunu takilbeden aylarda süratli 
gelişmeler kaydetmesi ve nihayet en yüksek satış miktarını gösteren Temmuz 1959 ayında satışın 
2 747,000. kiloya yükselmiş bulunması nazara alınımak suretiyle 1960 yılı satışı bu miktarın 12 misli 
itil̂ fcfiyİe 33 fÖOO 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Vasati satış fiyatı olan 2 092,72 kuruş üzerin
den* satış tutşjinm 690 599 125 lirayı bulacağı heşabedilmiştir. *••-. 

1959 yılı lütçe tahminlerinde 932,54 kuruş kabul edilen fabrika maliyeti (Aslî madde, malzeme, 
işçilik ve umûm masraflar dâhil) 1960 yılında müfredatı aşağıda gösterildiği üzere 962,60 kuruş ola
rak tesbit olunmuştur. A,.; 

1959 1960 -V! 

Aslî madde 
Malzeme 
feilik 
Unluanl masraf 

503,19 
275,33 
97,18 
56,85 

636,36 
203,16 
46,11 
76,97 

Yekûn 932,£4 962,60 

Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflard an ibaret olan satış masrafları, 1959 yılı bütçe 
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tahminlerinde kilo başına 206,71 kuruş hesabedilmiş iken son hesaplara göre 1960 yılı için 213,94 
kuruş olarak kabul olunmuştur. 

1959 1960 

Bey'iye 
îiâyi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

159,71 
1 0 -
1 8 -
ı o -
3 , -
6 -

206,71 

163,41 
9,50 

2 0 , -
1 0 , -
5 , -
6,03 

213,94 

Yukardaki izahata 1959 ve 1960 yılları tütün satışının maliyet, masraf ve kâr tahminleri aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Satış 
Yılı Kilo Bedeli Maliyeti masrafları Satış kârları 

1959 30 000 000 616 591 250 279 762 990 62 011 750 274 816 510 
1960 33 000 000 690 599 125 317 656 420 70 602 324 302 340 381 

Taiblonun tetkikinde de anlaşılacağı üzere satış tahminlerinde miktar itibariyle 3 000 000 kilo 
fazlalîk, maliyet bedelinde kiloda 30,06 kuruş ve satış masraflarında 7,23 'kuruş artış satış bedelle
rindeki neviyata göre 37,42 kuruşluk bir yükselme tahtı tesirinde tütün satış kânmn 1959 yılına 
nazaran 27 523 871 lira fazlasiyle 302 340 381 lira olacağı talimin olunmuştur. 

2. — Tua 

1959 yılı bütçesinde tuz satış tahmini 32ö 000 ton olarak hesaibedilmiştir. Satış seyrine göre 
founun % 2,76 nispetindeki artış neticesinde 1959 yılı satışının 359 000 tonu bulacağı tahımin edil-
tmebte 1960 yılı için 385 000 ton hesabedil'nesi uygun görülmüş 'bulunmaktadır. 

(Bu satıştan elde edileceği hesaplanan bedel tutarı 16 100 300 liradır ve beher tonu için 1$,52 
kuruş maliyet ve 13,09" kuruş satış masrafı hesaıb edilerek 3 928 600 lira satış kân elde edue&eği 
tahmin olunmuştur. 

1960 yıli satış kârında görülen 640 640 liralık artış, satış miktarının geçen seneden 60 00> tdn 
îâz% tahmin edilmesinden ve maliyet bedellerindeki pek cüzi ımü'ktarda azalmadan ileri gelmiştir. 
Beher tona mabet eden tuz maliyeti ve satış masraftan 1959 yılı ile mukayeseli olaralk aşağıda gös
terilmiştir. 

1959 1960 

Mallİyet 18,58 18,53 
Satış masrafları 13,18 13,09 

& — Çay 

1950 yılından 1959 yılma kadar çay satışları, 1955 yılında tatbik edilen fiyat zammından dolayı 
'husule gelen gerileme haricolma'k üzere, yüksek nispetlerde inkişaf etmiş ve fau suretle 1950 yılın
da 1 741 652 kilodan ibaret olan satış miktarı 1958 yılında 6 473 686 kiloya ıbaliğ olmuştur. 
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Geçen yıllarda memlekette temin edilen çıy istihsalinin 'kifayetelzliğmden ve d'övÜz imkânlarının 

mahdut bulunmasından dolayı çay talepleri bâzı hallerde ve muvakkat devreler içlin tanı olaraJk 
karşılanamamış iken gerek çay istihsalinin artması ve gerek dış memleketlerden daha fazlı çay 
ithali ımümlkün hale gelmesi sebebiyle kâfi miktarda stak temin edilmesi üzerine çay satışlarında 
mahsus artışlar temin edilmiştir. 

Satışların böyle bir inkişaf göstermekte olduğu sırada 20 . XI . 1958 tarihinde tatbik edilen fiyat 
zammının tesiriyle satış seyri birkaç aya münhasır olmak üzere gerilemiş ise de 1959 yılının Eylül 
ve Ekim aylarında tekrar yükselmiş ve bu yükselme dolayısiyle 1959 yılı satışlarının 500 ton fazla-
siyle 7 milyon kiloya baliğ olacağı ve aynı inkişaf seyrinin devam edeceği mütalâa edilmek suretiyle 
1960 yılı çay satışları 8 milyon kiloyu bulacağı tahmin edilmiştir. 

8 000 000 kilo çayın satış bedeli 320 000 000 liradır. Aşağıda gösterildiği üzere 1960 yılında 
asli madde, malzeme işçilikteki noksanlık ve satış miktarındaki 1 milyon kilo fazlalık neticesinde 
satış kârının 1959 yılma nazaran 32 167 000 lira fazlasiyle 119 016 000 lira olacağı tahmin edil
miştir: 

Asli madde ' 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraf 

Yeyûn 

Maliyet 
1950 

2 317,50 
80,— 
52,80 
1 5 , -

2 465,30 

1960 

2 128,30 
45,™ 
2 7 , -
1 8 , -

2 218,30 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

Satış 
1959 

240 — 
3 -

2 0 , -
1 2 , -

9 ' , -
1 0 , -

294,— 

masrafı 
1960 

240,— 
3 , -

20,— 
12,— 
9 V, 

10,— 

294,— 

4. — İspirtolar 

1958 yılı ispirto satışı 13 358 231 litredir. Satış seyrine göre 1959 yılı satışının 941 .769 litre 
fazlasiyle 14 300 000 litreyi ve % 7,05 nispetindeki artış nazarı itibara alınarak 1960 yılı satışının, da 
15 351 000 litreyi bulacağı tahmin edilmiştir. Aşağıda kaydöİuriduğu üzere 1960 yılı maliyet fiyat
larındaki artışa rağmen satışdaki inkişaf dolayısiyle satış kârının 1959 yılma nazaran 449 718 lira 
fazlasiyle 12 305 7İ8 lira olacağı tahmin olunmuştur. . •? 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Maliyet 
1959 

66,37 _ 
6,J69 
3,-80-
2,51 
5,44 

1960 

81,99 
6,48; 
2,55 
3,29 
9,04 

Yekûn 84,81 103,35 

Bayi nakliye^?^; 
Hakiki nakliyi • 
Zuruf 
Sigotra 
Muhtelif 

Yekûn - -

r- Satış masrafı 
1959 

1,06 
2,89 

10,06 
7,04 

ı , -
3,02 

' 2 5 , 0 Y •••••'• 

1960 

1,16 
2,62 

1 0 , -
2 , -
1 , -
3,20 

19,98 
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5. — Balalar 

1950 yılında 6 278 675 litreden ibaret olan rakı satışları 1958 yılı sonunda 13 935 635 litreye 
baliğ olmak suretiyle iki mislinden fazla yükselmiş bulunmaktadır. 

1958 yılının Kasım ayında tatbik edilen fiyat zamlarının tesiriyle 1959 yılında satışlar bir miktar 
düşmüş olmakla beraber 1959 yılının Ağustos ayının sonuna kadar satış seyirlerinde tekarr yüksel
me kaydedilmiş ve buna nazaran zam tarihinden uzaklaşıldıkça satışların inkişaf edeceği anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan 1958 malî yılında en fazla Ekim ayında 1 539 000 litre rakı satılmış iken Kasım 
1958 ayında yapılan fiyat zamları dolayısiyle satışlar, Mart 1959 ayında 393 000 litreye kadar tenez
zül etmiş, fakat bunu takibeden aylarda % 100 e yakın artışlarla Temmuz 1959 ayında tekrar 
1 210 000 litreye yükselmiş bulunmaktadır. 

1960 yılı satışı bu miktarın 12 misli itibariyle ve husule gelecek inkişaf da göz önünde bulun
durularak, bir miktar farkla 16 000 000 litre olarak tahmin edilmiştir. Aşağıda kaydolunduğu üze
re 1960 yılı maliyet ve satış masraflarında bir değişiklik derpiş edilmediğinden bunlar 1959 yılının 
aynı olarak kabul edilmiştir. Satış miktarındaki artış sebebiyle 1960 yılı satış kârının 1959 yılma naza
ran 33 739 850 lira fazlasiyle 172 368 600 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Asli madde 
Malzeme 
işçilik 
Su 
Umumi masraf 

1959 

215,22 
162,13 
20,29 
0,80 

26,93 

Maliyet 
1960 

215,22 
162,13 
20,29 
0,80 

26,93 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Umumi masraf 

Satış masrafı 
1959 

40,26 
85,82 
2 8 , -
2 1 -
3 , -

11,94 

1960 

40,26 
85,82 
2 8 , -
2 1 -
- 3 -
11,94 

Yekûn 425,37 425,37 
Yekûn 190,02 190,02 

6. — Diğer içkiler 

A) Kanyak : 
1958 yılı Kanyak satışı 329 238 litredir. 1960 yılı satışının 400 000 litreyi bulacağı hesabedil-

miştir. Bu miktarın satış bedeli 7 470 813 liradır. Bundan 4 645 734 lira satış kârı tahmin olun
muştur. 

B) Votka : 
1958 yılı Votka satışı 1 344 758 litredir. 1960 yılı satışının 1 500 000 litre olacağı tahmin olun

muştur. Bü miktarın satış bedeli 24 585 690 liradır. Bundan 18 212 390 lira satış kârı tahmin edil
miştir. 

'"'C) Vermuta 
1958 yılı Vermut satışı 445 479 litredir. Satış seyrine göre 1959 yılı satışının 363 470 litre ola

cağı hesabedilmiş ve 1960 yılı için 400 000 litre satış tahmin olunmuştur. Bu miktarın satış bedeli 
2 617 140 liradır. Ve bundan 755 020 lira kâr tahmin olunmuştur. 

D) Kınakına : 
1958 yılı Kınakına satışı 8 071 litredir. 1959 yılında satışın 2 410 litreyi bulacağı hesabedile-
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rek 1960 yılında 3 000 litre satış tahmin olunmuştur. Bu miktarın satış bedeli 22 200 liradır. Ve 
bundan 4 464 lira kâr tahmin olunmuştur. 

E) Likörler : 
1958 yılı Likör satışı 577 915 litredir. 1960 yılı satışı 825 000 litre tahmin edilmiştir. Bu mik

tarın satış bedeli 9 414 430 liradır. Ve bundan 3 733 682 lira kâr tahmin olunmuştur. 
F) Malt: 
1958 yılı Malt satışı 121 610 litredir. Satış seyrine-göre 1959 yılı satışının 121 200 litreyi bula-

sağı hesaplanmıştır. 1960 yılında 120 000 litre satış tahmin olunmuştur. Bunun satış bedeli 342 850 
liradır. Bundan 11 410 lira kâr tahmin olunmuştur. 

G) Cin : 
1958 yılı Cin satışı 49 013 litredir. Satış seyrine göre 1959 yılı satışı 31 380 lira olacaktır. 1960 

y^lı saışı 45 000 litre olarak kabul olunmuştur. Bunun satış bedeii 652 500 liradır. Ve bundan 
389 213 lira satış kârı tahmin edilmiştir. 

H) Viski : 
1958 yılı Viski sat"şı elde mevcut stok bulunmaması sebebiyle 237 litre olarak tahakkuk etmiştir. 

1960 yılı için 150 000 litre satlacağı kabul olunmuştur. Bunun satış bedeli 13 000 000 liradır. Ve 
bundan 2 242 000 lira satış kân tahmin edilmiştir. 

7 —Bira 

1958 yılı Altı aylık, bira satışı 18 262 364 litredir. 1959 yılının aynı devre zarfındaki satışı ise 
17 062 035 litre olup geçen seneye nazaran % C.67 nispetinde bir noksanlık vardır. 1958 yılı senelik 
satış miktarı 30 086 395 litredir. Umumi satış seyrine göre 1960 yılı satışının da 30 000 000 litreyi 
bulacağı tahmin edilmektedir. Aşağıda gösterildiği üzere maliyet bedellerinde değişiklik yapılması 
için bir sebep görülmediğinden 1959 yıl ndaki fabrika maliyeti 1960 yılı içjn aynen kabul edilmiştir. 
Satış masraflarmdaki pek cüzi bir noksanlık ve satış miktarındaki 3 milyon litre fazlalık sebebiyle 
satış kârının 1959 y:lma nazaran 2 850 000 lira fazlasiyle 18 599 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, istim 
Umumi masraf 

Yekûn 

Maliyet 
1959 

38,17 
9,88 
7,36 
1,59 
7,67 

64,67 
T-İTT. • X 

1960 

38,17 
9,88 
7,36 
1,59 
7,67 

64,67 
1 " ' •• 

Iskonto 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 

• Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

Satış masrafı 
1959 

14,52 
3,63 

1 2 , -
2 , -
1 , -
2 
*,» 

3$I5 

1960 

14,67 
2 
w,—» 10,— 
2 , -
1,— 
2. 

31,67 
•.»«gr'TBS 

8 -* Şaraplar 

1958 yılı satış miktarı 3 424 064 litre olup şarap satışlarında husule gelecek inkişaf göz önünde 
tutularak 1960 yılı için 5 000 000 litre satış kabul edilmiştir. Bu miktarın satış bedeli 9 350 536 
liradır. Bundan 2 911 688 lira satış kârı elde edileceği hesabedilmiştir. 
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9. Barut 

1960 yılında anmalarımızda mevcut emvalin satışına devanı olunacaktır. 1960 yılı için 1 500 t*)w 
lira satış bedeli talimin edilmiştir. Bu bedelin '/o 48 i maliyet ve % 7 si satış masrafı olarak hesab-
edilmiş ve bundan 675 000 lira kâr temin olunacağı tahmin edilmektedir. 

10. — Kibrit 

1958 yılı satış miktarı 77 719 sandık olup 1960 yılında 75 000 sandık kibrit satılacağı tanımı 
edilmiştir.» Bu miktarın satış bedeli 37 500 001 liradır. Aşağıda kaydedilmiş olduğu üzere 19î0 
yılı maliyet ve satış masraf larmdaki artışlar neticesinde satış kârının 1960 yılma nazaran 3 155 3o0 
lira noksaniyle 5 550 000 lira olacağı tahmin oluı*muştur. 

Asli madde 
Malzeme 
tşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Yekûn 

Maliyet 
1959 

99,10 
2 , -

27,64 
2,15 

24,75 

1960 

131,38 
2,06 

22,82 
3,79 

44,70 

Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliyo 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

155,64 204,75 Yekûn 

Satış 
1959 

50,— 
1 5 -
3,50 
1 , -
0,50 

7 0 , -

masrafı 
1960 

50,— 
1 5 , -
4 -
2 -
0,25 

71,25 

11. — Kahve 

K/1088 sayılı Koordinasyon Heyeti Karan ile kahve ithal ve satışı ile vazifelendirilmiş olan 
İnhisarlar İdaresince ithali temin olunan 1 666 ton kahvenin satışına 16 . IX . 1959 tarihinde 
başlanmıştır. 

Satış seyirlerine nazaran 1959 yılı sonuna kadar 1 000 ton kahve satılacağı hesaplanmış ve 
1960 yılı satışı 2 000 ton olarak tahmin edilmiştir. 

1959 yılı sonuna kadar satılacak 1 000 ton kahvenin satış kârı, 23 110 000 liradır. 
1960 yılında satılacağı tahmin olunan 2 000 ton satış kârı ise 46 220 000 liradır. 
Her iki yılın satış kârları mecmuu olan 69 330 000 lira 1960 yılı gelir tablosunda bir kalem 

olarak gösterilmiştir^ 
Kahvenin gümrüklü maliyeti 1 548 buruştur. Satış masrafları da beher kiloda 141 kuruş olup 

maliyet ve masraflar yekûnu olan satış maliyeti 1 689 kuruştur. . 
Satış fiyatı 40 lira olduğuna göre kiloda satış kârı miktarı 2 311 kuruş olarak hasebedilmiş 

ve buna nazaran 3 000 000 kiloda elde edilecek satış kân miktarı 69 330 000 lira Olarak he&âfee-
dİlmİştİr. i ;; 

Yuakrdaki hesaplara göre umumi satış kârı 737 018 900 liradır. Bu rakama memlekejb ha
rici satışlarda elde ; edileceği Rahmin edilen 500 000 lira ile maliyete giren butça masrafları ve 
miv varidat olarak 18 000 000 lira eklendikten ve döner sermaye masrafları olarak 17 300 000 
lira tenzil ediUikten sonra bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 738 218 900 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 171 482 830 lira fazladır. Bu suretle 
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olde edilen 738 218 900 liraya bütçe varidatı olarak 5 050 000 lira ve satışlardan elde edilecek 
388 357 135 lira Müdafaa Vergisi ilâvesiyle bütçe kanun lâyihasının ikinci maddesinde gösteril
diği üzere (B) cetveli yekûnu 1 131 626 035 lira olmuştur, ki bu miktar geçen yıl tahmi
ninden 217 573 985 lira fazladır. . 

Umumi * bütçeye ödenecek Hazine Hissesi hesabına gelince : 
1 131 626 035 lira tahmin edilen varidattan bütçe kanunu lâyihasının birinci maddesinde 

sözü geçen (A/l) ve (A:/2) cetvellerinde gösterilmiş • olan ceman 182 578 516 lira tenzil edi
lerek ve 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satışı kârından % 4,5 nispetinde 
10 628 051 lira Tayyere Resmi ve 5237 sayılı Kanun gereğince İnhisarlar safi hâsılatından % 5 
nispetinde 20 748 450 lira belediyeler hissesi ile 4522 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, barut 
ve kibrit kahve kârlarının % 35 i Kurumlar Vergisi 17 964 748 lira ayrlılmak suretiyle Hazine 
hissesi geçen seneye nazaran 137 773 753 lira fazlasiyle 899 706 270 lira olarak tesbit Olunmuştur. 

inhisarlar İdaresinin Hazine Hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıda gösterilmiş ve Ha
zine Hissesi ile birlikte 972 297 519 lirayı bulmuştu]?. 

Hazine Hissesi 
Tayyare Resmi 
Kurumlar Vergisi 
Belediyeler Hissesi 
Bira İstihsâl Vergisi 
Kibrit » » 

Vekfm 

1959 

761 932 517 
7 871 843 
9 170 963 

19 704 882 
10 800 000 
10 500 000 

819 980 205 

1960 

899 706 270 
10 628 051 
17 964 748 
20 748 450 
12 000 000 
11 250 000 

972 297 519 

1960 yıh satışlar: tahlili 

Vasati fiyat Satış 
Ölçü Satış Kuruş S. ^masrafları Satış bedeli Kât •..-." 

/ - İnhisar dahilî satı§lar: 

1. Tütün : ' ';;;- ; ; 

Saltış . " . Kilo 33 000 ÖÖÖ 2 092,72 690 599 125 
Maliyet • 962,60 317 656 420 
Satış Mm 213,94 70 602 324 388 258 744 302 340 331 

2. Tıtz : 
Satış 
]Öİâliyöfc"'";:" 
Satış Mas. 

% :$sy:: " 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
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Ton 385 Ö0Ö 4 182,—" 
1852,— ' 
1309,— 

7 l 3 r 4 t ) 0 ; 
5 040 300 

16 100 '300 

12 171 700' 3 928 600 

Kilo . 8 000 000 4 000,— ... •-• ••-320 000.00^ '/''-'. 
2 218,30 177 464 000 . 
294,— 23 520 000 200 984 000 119 016 000 



- âi -
Vasati fiyat Satış 

ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 

4. ispirtolar : 
, Saitış 

Maliyet 
Satış Mas. 

5; Rakılar : 
Satış 
Maliye* 
Satış Mas. 

6. D. İçkiler : . 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

İnhisar dahilî kârlar yekû 

II • İnhisar harici satışlar: 
7. Bira : 

Satış 
Maliyet 
Satış Mas, 
İstihsal Ver. 

8. Şarap : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
İstihsal Ver. 

9. Barut : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

10. Kibrit : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 
İstihsal Ver* 

11. Kahve : 
Satış 
Maliyet 
Satış Mas. 

Litre 15 351 000 

» 

» 

nu 

» 

» 

Lira 

San. 

Kilo 

16 000 000 

\ 

3 443 000 

30 000 000 

5 000 000 

1 500 000 

75 000 

3 000 000 

203,49 
103,35 

19,98 

1 692,70 
425,37 
190,02 

1 687,64 
656,49 
160,— 

J98,33 . 
64,67 
31,67 
4 0 , -

187,01 
99,28 
9,49 

2 0 , -

100,— 
4 8 , -

7 , -

50 000 — 
20 475,— 

7125,— 
15 000,— 

4 000,— 
1548,— 

1 4 1 , -

15 865 291 
3 067 344 

68 059 200 
30 403 203 

22 602 890 
5 508 820 

19 401 000 
9 500 000 

12 000 000 

4 964 398 
474 500 

1 000 000 

720 000 
105 000 

15 356 250 
5 343 750 

11 250 000 

46 440 000 
4 230 000 

31 238 353 

18 932 635 

270 831 003 

98 462 403 

' 
58 105 623 

28 111 710 

59 500 000 

40 901 000 

9 350 586 

6 438 898 

1 500 000 

825 000 

37 500 000 

--
31 950 000 

120 000 000 

50 670 000 

12 305 718 

172 368 600 

29 993 913 

639 953 212 

18 599 0C0 

2 911 G«8 

675 000 

5 550 000 

69 330 00ü 
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Vasati fiyat Satış 

öleü Satış Kuruş S. masrafları Satış ibedeli Kâr 

Satış kârları : 737 018 900 
Haricî satış kârları 500 000 
Maliyete giren bütçe masraflan ve sair gelirler 18 000 000 18 500 000 

755 518 900 
Faiz, amortisman, saifrit kıymetler sigortası 
ve sair masraflar p 17 300 000 

Bütçe (B) cetvelinde gösteriten satış kârları: 738 218 900 
Bütçe varidatı 5 050 000 
Millî Müdafaa Vergisi 388 357 135 393 407 135 

Bütçe varidatı yekûnu: 1 131 626 035 
Bütçe masraflan 182 578 516 
Tayyare Resmî 10 628 051 
Kurumlar Vergisi 17 964 748 49 341 249 231 919 765 
Belediyeler Hissesi 20 748 450 

Hazine Hissesi : 899 706 270 

İnhisarlar hâsılatı 511 349 135 
Müdafaa Vergisi 388 357 135 

899 706 270 

(S. Bayım: §3) 



Rapor 

21.1.İÛ60 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

inhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1960 yılı bütçe kanun tasarısını tetkik ettik : 
İdarenin uımuımi faaliyetleriyle-bütçe müfredatı hakkındaki görüşlerimizi Yüksek' Riyasetin/** 

ce tertiplenen kayıtlara mütenazıran aşağıdaki şeşilde arz ve izah eyleriz : 

I - KISIM 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz 

A) Umumi mütalâalar : 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyiiyen, hükmi şah

siyeti haiz, mülhaik bütçeli bir Devlet müessesesidir. 
Muhtelif kanunlarla (1) ihdas edilmiş bulunan inhisarların yüklendiği vazifeleri bu idare 

36 fabrika ve atelye, 51 tuzla, 304 Y. T. işletme atelyesi ve bakım evi, 29 başmüdürlük, 69 mü
dürlük, 470 memurluk ve 1 450 başbâyililkten tereJkkübeden organizanyonu ile ifa etmekltedir. 

İş hacmi : 
1 9 5 9 1 9 6 0 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
* 

Tütün 
Tuz 
Çay 
ispirto ve iç
kiler 
Barut 
Kibrit 
Kahve 

Lira 

940 525 000 
16 859 900 
280 000 000 

360 186 710 
3 345 000 
35 000 000 

— 

1 635 916 610 

• • • % 

57,49 
1,03 
17,12 

22.02 
0,20 
2,14 
— 

100,— 

Lira 

1 056 402 500 
19 950 300 
320 000 000 

447 729 325 
1 500 000 
37 500 000 
120 000 000 

2 003 082 125 

% 

52,74 
0,99 
15>98 

22,35 
0,07 
1,87 
6-

100,— 

Bu tablonun tetkikiyle anlaşılacağı gibi idarenin iş hacmi 1959 yılında 1 635 916 610 lira 
iken 1960 yılında 367 165 515 lira fazlasiyle 2 003 082 125 lira civarında olacaktır. 

(1) 3078 sayılı Tuz Kanonu 
3497 » Tütün ve tütün inhisarı Kanunu 
4223 » Çay inhisarı Kanunu 
4250 » İspirto ve ispirtolu içkiler Kanunu 
5856 » Kibritin inhisardan çıkarılması Kanunu 
6656 » Biranın inhisardan çıkarılması Kanunu 
6551 » Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması Kanunu 
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Sermaye / 
İdarenin 6443 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan mütedavil sermayesi 300 000 000 liradır. 
1954 senesinden bu yana gerek iş haemmda müşahede edilen artış ve gerek 4 Ağustos 1958 ka-

rarlariyle tatbik edilmeye başlanılan kambiyo satı> primleri neticesinde iptidai madde ve malzeme 
fiyatlarında husule gelen mühim nispetteki yükselme sebebiyle döner sermaye, ihtiyacı karşılıyım az 
bir hal almış olduğundan, bunun 750 milyon liraya çıkarılması için yeniden bir kanun tasarısı ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

İdarenin 31 . XII . 1959 tarihindeki sermaye durumu aşağıda gösterilmiş olup bu da sermayenin 
artırılması lüzumunu teyidetmektedir. 

A K T İ F 

1. Para 
2. Stoklar 
3. M. sermaye sabit kıymetleri 
4. İştirakler 
5. Alacaklar 

Yekûn 

44 000 000 
590 000 000 
10 000 000 

360 000 
121 185 020 

765 545 020 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

ödenmiş sermaye 
Sigara ihtiyatı 
Bonolar 
İdarenin Y. T. destekleme 
hesabına borcu 
Krediler 
Hazineye borç 

Yekûn 

P A S İ F 

143 640 313 
505 700 

251 000 000 

41 793 423 
37992 000 

29Ö613 584 

765 545 020 

Personel durumu : 
Umum Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (8) sayılı cetveli ile 3 765 kişiden terek-

kübeden memur kadrosu 5804 sayılı Kanunla 3 732 ye indirilmiştir. 
Gittikçe artan istihlâk ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tütün fabrikalariyle, İşletme atelyeleri ve 

bakım evleri teşkilâtının genişletilmesi zarureti ve çay ziraatinin gelişmesi sebebiyle 6939 sayılı 
Kanun çıkartılmış ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosu (3 509) kişi olarak tesbit edilmiştir. 

(L) cetvelindeki (145) memurdan yüksek kadrolulardan (1) aşağı derece kadrolardan da (29) ki 
ceman (30) kadro alınmak suretiyle (L) cetveli 1960 senesinde 115 olarak kalmıştır. 

İdarenin faaliyeti hakkındaki görüşlerimiz : 

İdarenin faaliyeti : 

I - İşletmecilik 
II - Tevzi 

III - Hazineye temin eylediği gelir. 

I - İşletmecilik bakımından 

Aşağıda arz ve izah dilmiştir. 

a) Tütün fabrikasyonu : 
Memleketin sigara ve bilûmum tütün mamulleı: ihtiyacı İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Malatya 

ve Bitlis'teki 6 fabrika ile temin edilmektedir. Her sene artmakta olan istihlâki karşılamak üzere 
bu fabrikaların 1949 yılındaki senelik normal kapasiteleri mecmuu olan 17 185 000 kilo, yapılan tev
si ve makina ilaveleriyle mecmu kapasite yüzde seksen artırılmak suretiyle 30 000 000 kiloya çıkarıl
mış bulunmaktadır. İstihlâkin bu miktarı aşması veya stokların satışlara muvazi bir şekilde artırılması 

(S. Sayısı : 53 ) 



— 25 
için fabrikalarda fazla mesai yapılmaktadır. Bu yıl da fazla mesai suretiyle çalışılacağı gibi, inş'ası 
ilerlemekte olan 58 000 kilo günlük imâl kapasitesindeki Maltepe Sigara Fabrikasının ikmaline ka
dar da forse çalşılmaya devam edileceği anlaşılmaktadır. 

Maltepe Sigara Fabrikasının inşaat dâhil tesisat ve makinalarmın tahminî olarak 80 milyon lira 
ya mal olacağı ve sigara sanayiinin bütün yeniliklerini ihtiva edeceği ifade edilmektedir. 

Buna muvazi olarak diğer fabrikaların da satış hinterlântlarındaki inkişaflar da göz önüne alına
rak takviyeleri kararlaştırılmıştır. Bu faaliyetlere muvazi olarak bir taraftan da muamelâtın ıslahına 
devam edilmiştir. 

Puroların ıslahından sonra pipo tütünleri de gerek harman ve gerek am/balâj bakımından Garp 
memleketleri seviyesine yükseltilmiş, son senelerde her tarafta rağbet görmekte olan filtreli sigaru 
imalâtına da sene içinde memleketimizde de başlanmış bulunmaktadır. Bu mevzuda 1960 yılı içindo 
ikinci bir filitreli sigaranın piyasaya arzı için icabeden etüdlere şimdiden girişilmiş bulunmaktadır. 

1960 bütçesine tütün fabrikalarının tevsi ve ıslahı için 775 000 lira, Maltepe Sigara Fabrikasınıu 
devam eden inşaatı için 6 000 000, tesisatı için 6 000 000 lira, inşaatına 1959 yılı içinde başlanılmış 
olan işçi lojmanları için, 3 000 000 lira tahsisat konulmuştur. Tütün fabrikalarının makina ihtiyaç
ları için de 7 500 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

b) Yaprak tütün işlemesi : 
5113 ve 6476 sayılı kanunlarla satınalmacak veya yaptırılacak tütün işleme ve bakum atelyeleri 

için ayrılmış olan 10 000 000 lira ile başlatılmış olan izmit, Maltepe Yaprak Tütün Bakım atelye-
lerinijn inşaatına devam olunacağı gibi Trabzon Tütün Bakım Atelyesi tevsi edilecek ve Sinob ve Ak
hisar'da yeni tütün bakım atelyeleri yaptırılacaktır. 

Yaprak tütün işlemesinde tasarruf sağlamak gayesiyle mekanizasyona gidilmesi yolundaki faaliyet
ler müspet neticeler vermiş olduğundan 1960 senesinde de bu maksatla 800 000 liralık bir tahsisat 
ayrılmıştır. 

c) İspirtolar: 
Yurdun sanayi, yakılacak» Tuvalet ve saf ispirto ihtiyacı, Şeker Şirketinin Eskişehir ve Turhal'

daki fabrikalarından celbedilmek ve küçük bir kısmı da İnhisarlar Umum Müdürlüğü fabrikaların
dan temin ve ihtiyaç mahallerine göre denatüre edilmek suretiyle sağlanmaktadır. Bu fabrikaların 
19 910 000 litre olan mecmu imalât kapasiteleri memleket istihlâkini karşılayacak vüsattedir. 

ç) İspirto ve ispirtolu içkiler fabrikaları : 
1. Rakı ve votka imalâtı: 
Bu iki nevi içki Paşabahçe Fabrikasında imâl edilmekte rakı ise ayrıca İzmir, Diyarbakır ve Ga-

zianteb fabrikalarında yapılmaktadır. Mecmu normal kapasiteleri 13 950 000 litre olan bu fabrika
ların imalâtı forse çalıştırılmak suretiyle 16 500 000 litreye çıkarılabilmiştir. 

2. Likör, kanyak ve diğer içkiler : 
Muhtelif cins likörlerle, kanyak, cin ve vermut Mecidiyeköy fabrikasında imâl olunmaktadır. Bıi 

fabrikanın senelik normal kapasitesi : 

Litre 

Likör 
Kanyak 
Cin 
Vermut 

600 000 
330 000 
70 000 
350 000 

Olmak üzere 1 350 000 litredir. Buna rağmen fabrika fazla mesai ile imalâtını 1 450 000 litre
ye kadar çıkarmış bulunmaktadır. Mevcudu 18 i bulan Likör çeşitlerine ilâveten sene içinde piyasa-
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ya çıkarılmış ve beğenilmiş olan Moka Liköründen başka ihzaratma geçilmiş bulunan Limon Likoru 
de 1960 yılında piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

3. Şarap fabrikaları : 
Bir inhisar maddesi olmamakla beraber Umum Müdürlük Ankara, izmir, Gazianteb, Tekirdağ, Elâ

zığ, Ürgüb şarap fabrikaları ile şarap evlerinde şarap imal etmektedir. Umumi kapasiteleri 13 000 000 
litre olan bu fabrikalarda 1959 kampanyasında 12 500 000 litre şarap yapılmıştır. 

Şaraplık üzüm istihsalindeki artışı değerlendirmek üzere mevcut şarap falaka ve imalâthaneleri
nin kapasiteleıi kısmen tevsi edilmiş ve ayrıca Çanakkale vilâyetinde 1 650 000 litre kapasitesinde 
bir şarap fabrikası inşasına başlanmış olup önümüzdeki şarap mevsimine yetiştirilmesine çalışılmak
tadır. 

Ayrıca. Trakya'da, Tekirdağ şarap fabrikasına yardımcı olacak bir tesisin plân ve projelerinin 
ihzarına geçilmiş bulunulmaktadır. 

Memleket yaş üzüm mahsulünün değerlendirilmesi suretiyle müstahsilin korunmasına hadim olan 
bu faaliyetler memnuniyetle zikre şayan görülmüştür. 

4. Bira fabrikalatn : " 
İstanbul ve Ankara'daki iki bira fabrikasının normal senelik kapasiteleri 20 milyon litre civa

rında olmasına rağmen her sene yapılan tevsi ve alman tedbirler sayesinde imalât 30 - 33 milyon 
litreyi bulmuştur. 

Memleket ihtiyacının bu miktarın da üstünde olması yeni bir fabrikanın kurulmasını icabettir-
miş ve bu maksatla Yozgad'da da kurulması takarrür eden 15 milyon litre kapasitesindeki Bira Fab
rikası için lâzımgelen arsa mubayaa edilmiş ve 1960 malî senesi içinde inşaata geçilmesi programkştı-
nlmıştır. 

İstanbul Bira Fabrikasının tevsii işine devam edilmiş ve tahammür kaynatma cihazları yurda 
gelmiş olup bunların montajları 1960 yılında ikmal edilecek ve bu suretle senede asgari 35 000 000 
litre biranın piyasaya arzı imkânı hâsıl olacaktır. 

Yukarda arz olunan işler için muhtelif içki fabrikaları inşaat ve tevsiatı için 7 000 000 lira, Yoz-
gad Bira Fabrikası için 3 200 000 lira içki fabrikaları makinaları için 7 500 000 lira tahsisat ko
nulmuş bulunmaktadır. 

d) Tuz işletmeleri : 
Tuz rezervleri bakımından dünyanın en zengin bir memleketi olan yurdumuzda halen 1 deniz 

2 göl 7 kaya ve 49 kaynak tuzlası olarak ceman 59 tuzla faaliyettedir. Bu tuzlalardaıki mecmu istih
sal 1959 da 500 000 tonu bulmuştur. Bu istihsal yurdun tuz ihtiyacını tamamen karşıladığı gibi 
ihracata da imkân vermektedir. İzmir'de Çamaltı deniz tuzlasında bir program tahtında yapılan 
tevsilerin son safhasına gelinmiş olup ikmalinde, tevsid en evvel 160 000 tonluk bir tuzla olan Çam
altı 'nm istihsal kapasitesi 400 000 tona yükslmiş bulunacaktır. 

ihracatı kolaylaştırmak bakımından tahmil işlerinin süratlendirilmesi zarureti muvacehesinde 
gelecek ecnebi gemilere en iktisadi şfkilde tuz verilmesi için kanal, iskele veya havai hat tesis işinin 
etüd ettirilmesine başlanılmış olduğu görülmüştür. 

Dahilî sevkiyatı kolaylaştıracak olan prese tuz işi de ele alınmış olup bu işe icaıbeden makinalar 
sipariş edilmiştir. 

Göl tuzlalarında, sofra ve mutfak tuzu imali işi ve kaya tuzlalarımdan Çankırı, Tepesideiik 
ve Oltu tuzlalarına elektrik cereyanı teinini mevzuu ele alınmıştır. 

Memba tuzlalarından bilhassa Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde 20 kadarının kapasiteleri
nin 20 000 ton kadar artırılması işinin, iki senelik bir programa bağlamış bulunduğu memnuni
yetle görülmüştür, iç tuzlalar kapasitelerinin bu suretle tezyidi ve tuzlalar civarında yaşıyan 
halicin tuz ihtiyaçlarını daha ucuza ve daha kolaylıkla temine matuf bu çalışmaların süratle ne
ticelendirilmem temenni olunur. 
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Tuzlaların ana yollarla irtibatını sağlıyaeak iltisak yollarının inşasmdaki müspet neticeler, bu 

mevzudaki çalışmalara devam edilmesini telkin etmektedir. Bu maksatla 1960 bütçesine 700 '000 
liralık tahsisat vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Tuz mevzuunda yurdumuzun sahip bulunduğu hudutsuz imkânlar nazarı dikkate alınarak, 
memlekette iptidai maddesi tuz olan veya tuz tâli maddeleri sanayiinin, hususi teşebbüsle iştirak 
halinde, bu olmadığı takdirde İnhisarlar Umum Müdürlüğünce doğrudan doğruya kurulması 
işinin ele- alınmış olduğu da memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Tuz işletmeleriyle ilgili olarak bu »ene tuzla bina ve ambarlan inşaatı için 900 000 lira, ma
kina ve teçhizat mubayaası için de 500 000 lira, Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırıla
cak yeni tesisler ve bunların genişletilmesi, sınırlandırılması masraf lan olarak tuzla yolları için 
yukarda ıbahsd geçen 700 000 lira dâhil 1 500 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 

e) Çay işletmesi: 
İnkişaf etmekte olan memleket çay istihlâkine ve çaylıkların genişlemesine muvazi olırak 

prograımlaştın^mış bulunan çay işletmelerinin kurularak faaliyete- şevklerine devam edilmiştir. 
Rize vilâyetinde Fener mevkiinde 1947 yılında faaliyette geçen çay fabrikasından sonra Gün-

doğdu, Çayeli fabrikaları ve Pazar, Hopa, lyidere atelyelerinin 1957 senesinde çalışmaya başla* 
malan neticesinde 30 tonluk günlük kapasite 240 tona çıkanlmış idi. 1958 yılında mevcut üç fab
rika ve üç atelyeye ilâveten 20 şer ton kapasiteli Kendirli, Azaklı, Salarha ve Musadağı atelye-. 
leri faaliyete şevk edilmiş ve günlük kapasite 320 tona iblâğ edilmiştir. 

1959 senesinde 20 şer tonluk olmak üzere, Pazarköy, Eskipazar, Çiftlik, Tirebolu mevkilerin
de 4 atelye daha kurulmuş ve bu suretle cay işletmelerimiz kapasiteleri 400 tona çfkmış bulıın-
maktadır. 

Ayrıca, lyidere Çay Fabrikası hali inşada olup, Arhavi ve Hopa Çay fabrikalannm da iha
lesi yapılmış olduğundan bunlann da inşaatı başlamak üzeredir. 

İki atelye ve fabrikaların makinalannm. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu taraf mdan 
imal edilmiş olmasının 6 282 000 dolarlık döviz tasarrufuna imkân bahşetmiş olduğunu memnu
niyetle" kaydetmek isteriz. 

1960 yılında çay ziraatinin fevkalâde inkişafına muvazi olarak her sene artan çay yaprağı 
İstihsalinin ieabettirdiği yeni fabrika ve ateiyelerin işletmeye açılmasına devam olunacaktır. Gü-
neysu, Derepazan, Vedriköy, Karadere, Taşlı der e'de günlük«kapasiteleri 50 şer ton ve Büyükköy'-
de 20 ton kapasitesinde 6 atelyenin inşasına geçilmiştir. 

»Bunlara ilâveten mevcut Rize, Çayeli ve Gün doğdu falbrikalannın günlük kapasitelerinin yü
zer tona ve günlük kapasiteleri 20 şer ton olan 11 atelyenin kapasitelerinin de 50 şer tona çıka-
nlması programa alınmıştır. Bu suretle 1960 senesinde tevsi ve tesisleri ikmal edilecek işletme
lerin 1961 imalât kampanyasında günlük kapasiteleri 1 170 tona yükselmiş bulunacaktır. 

Yerli çay istihsalinin artışı mühim bir döviz tasarrufuna da imkân vermiştir. Filhakika 1959 
yılı ısonunda 7 000 000 kiloya varan çay istihlâkindan / 4 148 000 kilosu yerli çayla karşılanmış 
buulnması neticesinde yalnız bir senede 6 000 000 dolardan fazla bir döviz tasarrufu temin edil
miştir. Bu şekilde 1949 yılından beri sağlanan döviz miktarı ise 22 425 000 doları bulmuştur. 

1960 bütçesinde çay fabrika ve atelyelerinin inşaatı ile çay fabrikası ve atelyelerinin ana yol
larla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yollarına 2 450 000 lira, makina teçhizat mu
bayaası için de 13 700 000 lira tahsisat aynlmış bulunmaktadır. 

Yukarıki izahattan anlaşılacağı üzere, gerek çay ziraatinde ve gerek çay fabrikasyonunda1 kı
sa zamanda kaydedilen ve büyük bir vüsat iktisa beden inkişaf sayesinde, çay ziraat sahası olan 
Doğu - Karadeniz mmtakası halkının eline son yıl içinde 55 ilâ 60 milyon lira gibi mühim bir 
meblâğın geçmesi temin edilmek suretiyle bu bölgede büyük ölçüde iktisadi sosyal kalkınma sağ
lanmış ve b* neticenin elde edilmesinde bilhassainhisarlar tadresinin şükran ve takdire şayan 
büyük hizmetleri sebk etmiş bulunmaktadır. 

(S. Sayısı: 53) 



~ 28 — 
f) Kibrit işletmesi : 
Bir inhisar maddesi olmaktan çıkmış bulunan kibrit, hususi teşebbüs tarafından da imal edil

mektedir. Evvelce senede 60 bin sandık olan kibrit işletmesi kapasitesi, hususi sektörün de 
bu mevzuda faaliyete geçmesi neticesinde 110 000 sandığa yükselmiş bulunmaktadır ki bu mik
tar memleket ihtiyacını tamamen karşılayacak bir haddedir. 

ti]hisarlar İdaresinin kibrit kutularını ıslah için almış olduğu kararın 1960 yılı içinde tatbik 
sahasına konulmasını temenni ederiz. 

g) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü iş yerlerinde iş hacminin mütemadi inkişafı, bu idarede işçi 

adedini artırmış bulunmaktadır. Halen : 

Tütün fabrikalarında 
İçki fabrikalarında 
Müteferrik fabrikalarda . 
Çay işletmelerinde 
Müstakil tuzlalarda 
Müstakil Y. T. depolarında 
Merkeze bağlı iş yerlerinde 
Başmüdürlüklere bağlı » 

olmak üzere ceman 

5 988 
- 3 121 

1 604 
2 918 
1 003 

12 425 
642 

4 472 

32 113 
işçi çalışmaktadır. 

ödenen senelik işçilik ücreti 120 537 000 lira civarındadır. Vasati saat ücretleri 119 âzami 
-saat ücreti ise 330 kuruştur. 

Sosyal yardımlar : , 
ücretler haricinde, işçilerin geçim şartlarını kolaylaştırmak, ; hayat seviyelerini yükseltmek ve 

bu suretle işteki verimlerini artırmak gayesine matuf olarak, yapılan yardımlar meyanında. ve
rilen. yemek bedelleri 1959 ela kap başına 100 kuruştan 120 kuruşa .çıkarılmıştır. Bu yardımın 
senelik baliği 8 500 000 lira civarındadır, öde nen prim ve tazminatlar 1 298 000 lira, sigorta 
primleri. 11 4.00 000 ilra, Dahilî Nizamname gereğince yapılan yardımlar 3 900 000 lira, çocuk 
yuvaları yardımları 425 000 lira, giyim yardımı 647 000 lira, süt, sigara, ve saire gibi yardım
lar tutarı 290 000 lira, jübile masrafları 60 000 lira olmak üzere ücretler haricinde işçilere 
senede 26 500 000 liraya yakın bir yardım yapılmaktadır. 

• 

II - Tevzi bakımından 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, merkez teşkilâtından maada 29 başmüdürlüğe bağlı 69 müdür
lük, 470 memurluk ve 1450 başsatıcıdan ibaret bir satış, tevzi organizasyonuna sahiptir. Satışın 
tevzi masrafları da (Nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları ve müteferrik masraflardan terek-
kübetmektedir). 

Başmüdürlükler teşkilâtı tevzi organı olarak kabul edildiği takdirde, 1960 yılı bütçesinin 
(A/l) cetvelinde vilâyetlere ait masrafların yekûnu 22 202 200 lirayı tevzi masrafı olarak kabul 
etmek doğru olur. 1960 senesi Millî Müdafaa ve İstihsal vergileri hariç inhisar mamullerinin satış 
tutarı 1 614 724 000 lira tahmin edildiğine göre, İnhisarlar İdaresinin kendi teşkilâtı ile yaptığı 
tevzi için ödiyeceği masrafların satış bedellerinin % 1.37 sine tekabül ettiği görülmektedir. Ge
çen yıl bu nispet yüzde 1.60 ı bulmakta idi. 
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III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından 

İnhisarlar İdaresi Hazineye; a) Satış kârı, b) Millî Müdafaa Vergisi olmak üzere iki şekil
de gelir temin eylemektedir. 

a) Satış kârları: 
1960 yılı bütçesinin (B) cetvelinde 1 131 625 035 lira gelir ^tahmin edilmektedir. Bunun 

738 218 900 lirası inhisarlar varidatı, 393 407 135 lirası ise muhtelif resimler ve hasılattır. Eski 
senelere nazaran çeşitli mamulâtın kâr nispetleri aşağıya çıkarılmıştır : 

Yıl 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Mamul 
tütün 
% 

43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,82 

ispirto ve 
ispirtolu 
içkiler 
% 

44,59 
42,81 
45,90 
50,64 
50,41 

Tuz 
% 

55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 

Barut 
% 

30,36 
34,20 
36,11 

2?h8 

Çay 
% 

39,02 
43,10 
43,50 
43,21 
43,16 

Kibrit 
% 

13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 

Kahve 
% 

1954 40,59 52,22 51,69 25,20 37,63 2,46 
1955 49,02 54,21 44,31 26,01 46,20 3,47 
1956 45,46 50,76 39,62 29,80 50,56 0,32 
1957 44,57 51,20 32,76 32,10 49,82 3,44 
1958 45,32 54,37 23,45 45,89 35,91 21,36 46,37 

Umumiyetle inhisar mamulleri maliyet unsurlarından asli madde ve umumi masraflarda görü
len artışa mukabil malzeme ve işçilikteki düşüşler, maliyet yekûnunda geçen yıla nazaran büyük 
bir fark göstermemiştir. 

b) Mülî Müdafaa vergüeri: 
inhisar altında bulunan maddelerden tütün: tuz ve müskirattan satış bedeline ilâveten Millî 

Müdafaa Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı geliri gösteren 
tablo aşağıdadır. 

Sene Tütün Tuz Müskirat Kibrit Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 

.114 938 898 
147 668 311 
166 116 952 
196 108 910 

. 248 720 898 

2 519 369 
2 523 025 
2 885 676 
2 671 637 
3 110 864 
2 860 444 
3 202 958 
3 211 503 
3 503 553 

12 009 854 
13 041 471 
13 674 068 
15 298 411 
18 299 725 
14 972 737 
15 746 94.6 
16 222 053 
16 192 005 

1 492 791 109 921 034 
117 395 598;; 
136.349 487 
165 501 492 
185 066 $56 
213 542.^66 . 
268'421\452'-

Inhisar maddeleri satışının artışına uygun suretle Millî Müdafaa vergilerinin de arttığı görül
mektedir. 1959 yılında bu miktar 342 315 980 lira olarak hesaplanmış ve 1960 yılı içinde Millî 
Müdafaa vergileri tutarı 388 357 135 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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İnhisar maddeleri dışında kalan bira, kibritten evvelce Millî Müdafaa Vergisi olarak öden

mekte olan miktarlann, İstihsal Vergisine inkılâbetmiş olduğunu ve bu sebeple inhisarlar Umum 
Müdürlüğü gelirleri meyanmdan çıkartılmış bulunduğunu da zikretmek icabeder. 1960 yılında bu 
maddelerden Umum Müdürlük istihsal Vergisi olarak 23 250 000 lira ödiyecektir. 

'. ' n . — Kısım " : ;"* -•*•-'.-***'•* '••.;* 

1960 yılı bütçesi masraf kısmt 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı bütçesinde (A/l) kısmı için 97 128 516 lira ve (A/2) 
kısmı için 85 450 000 lira teklif edilmektedir. 

(A/l) kısmındaki geçen yıla nazaran fazlalık 54 956 671 lira, (A/2) kısmındaki fazlalık da 
12 200 000 liradır. 

(A/l) 

Bütçenin (A/l) (kısmında idarenin âdi masraflarına aidolan fazla ve noksanların fasıl ve mad
deleri aşağıya çıkarılmıştır. 

(A/l) kısmındaki geçen yıla nazaran Mevcut 54 956 671 liradan '50 000 000 lirasının Umuın 
Müdürlüğün mütedavil sermayesine ilâve edilecek olan miktar olduğunu işaret etmek doğru olur. 

Bu şekilde cari masraflardaki fazlalık 4 956 671 liradan ibaret kalmaktadır. 

P. M. 

(A/l) Cetveli 

'Tahsisatın nev'i 

1960 teklifinin 1959 bütçesiy
le verilen tahsisata nazaran 

Fazlası Eksiği 
kira Lüna 

ikinci kısım — Personel masrafları 

I - Ücretler 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri 
11 Umum müdürlük memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
13 Fabrikalar ve işletmeler memur ücreti 
21 . Umum müdürlük hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
23 Fabrikalar ve işletmeler ücreti 

2Ö3 Geçici hizmetliler ücreti 
U Umum müdürlük geçici-hizmetliler ücreti 
12 * Vilâyetler geçici nizmetjüer ücreti 
13! Fahrika ve işletmeler ge$pi4 hisfnetliler ücreti 

204 4 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per
sonelin ücreti 

1 388 000 
5 108 000 
1 774 600 
544 950 

1 807 500 
142 700 

112 100 
12 600 
3 675 

19 175 
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F. M. 

206 12 
31 
32 

209 11 

12 
13 
14 

210 
229 

301 

302 

304 

306 
307 

308 

403 
407 

20 
30 
50 
20 
30 
60 
11 
21 
22 

10 
20 
30 
11 
12 
13 

40 
60 

Tahsisatın nev'i 

417 

Vilâyetler ine. çocuk zammı 
Umum müdürlük me. ölüm yardımı 
Vilâyetler me. ölüm yardımı 
Fab. ve işletmeler ölüm yardımı 
% 6 emekli ve % 25 giriş keseneMeriyle artış farkları 
karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları karşılığı 
Temsil tahsisatı 
Memur, hizmetli, emekli dul ve yetim aylıklarına ya
pılacak değişikliklerin gerektirdiği her türlü masraf 
karşılığı (Bu fasıldan (A/l) işaretli cetvelin alâkalı 
tertiplerine gerekli tahsisatı aktarmaya Maliye Vekâ
leti yetkilidir) 

% Üçüncü kısım 

Döşeme 
Demirbaş 
Aydınlatma 
Döşeme 
Demir'baş 
Isıtma 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon ve başka muhabere ücret ve masraf. 
Vilâyetler telefon ve başka mahubere ücret ve mas
rafları 
Giyecekler 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Merekz tedavi masrafları 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Fab. ve işletmeler masrafları 

Dördüncü Jcmm — Daire hizmetleri 

Temsil masrafları 
Mahkeme harçları 
Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun 
ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler. 
5237 sayılı 'belediye gelirleri Kanunu gereğince inlene
cek vergi ve gerlirler. 

1960 teklifinin 1959 bütçesiy
le verilen tahsisata nazaran 

Fazlası Eksiği 
Lira Ifira 

25 000 
4 000 
12 000 
4 000 

1 312 400 
176 255 

1 100 000 
46 500 
2 100 

9 690 800 

2 500 
5 000 
5 000 
5 000 
20 000 
100 000 
10 000 
10 000 

20 000 
120 000 
50 000 
100 000 
300 000 
10 000 
15 000 
15 000 

ti 000 
6 000 

8 000 

2 500 
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F. M. 

420 

421 
447 

11 
12 
13 
12 

448 

452 10 

453 30 

459 
470 10 

20 
30 

«Tahsisatın nev'i 

işçi ücretleri ve 'diğer ödemeler. 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 
Kaçakla mücadele 
7126 sayılı kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil mü
dafaa fonu karşılığı 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha 
'edilmesi 'hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince te
şekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler 
ve bu kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları ile başjka her çeşit mas
rafları 
Korestamm İstanbul'da yapılacak umumi beyet toplan
tısı masrafları 
Spor masrafları 
Kurs umumi masrafları 
öğrenci bursları 
İnhisarlar me. meslek kursu umumi masrafı 

1960 teklifinin 1959 bütçesiy
le verilen tahsisata nazaran 

Fazlası Eksiği 
Lira Lira 

70 000 
12 500 
25 000 
5 000 

67 416 

10 000 

75 000 
2 500 

500 
20 000 
»30 000 

Yekûn 14 722 471 

75 000 

9 765 800 

Bütçe lâyihasının esbabı mucibesinde izah olunan bu maktar zaruretlere ve kanuni sebeplere 
istjnadettirilmiş bulunmaktadır. 

(A/2) Masraf kısmı 

Bütçenin bu kısım fasıl ve maddeleri abasında 1959 yılına nazaran aşağıda tebarüz ettirilen değiş
meler yer almaktadır. 

Fazla Noksan 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

701 12 Vilâyetler yapı onarımı 
13 Fabrika ve işletmeler onarımı 

735 11 Umum Müdürlük binası inşaatı 
12 Vilâyetler binası inşaatı 

736 Tütün bakım evleri (5113 ve 6476 sayılı kanunlar) 
741 30 Rize Çay Fabrikası inşaatı 
761 Tuzlalar tesisleri . 

100 000 

1 000 000 
500 000 

5 000 000 
5.000,000 
800 000 

Yekûn 12 400 000 

200 000 

200 000 
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Yatırımlar tablosunun: 

701 nci faslına mevzu ödenekle Umum Müdürlük Merkez Ambarı tamiratı idare binalarının ve 
fabrikaların müteferrik tamiratı ile bâzı yerlerde ihata duvarları yapılacaktır. 

735 nci fasılda istenen tahsisatla başlamış bulunan Umum Müdürlük binasının inşaatına devam 
olunacaktır. 

Ayrıca yapılacak Çarşamba, Kırşehir, İskenderun, Kalecik idare binaları ve ambarları ile prog
rama alman Bergama, Fethiye, Erzincan idare binası ve a m b a r ı n ve Niksar tütün kapanı, İzmir 
Başmüdürlüğü levazım ambarı, Biga, Datça, Fatsa, Eşme, Zonguldak idare binaları ve ambarları 
inşa edilecektir. 

Yaprak tütün bakım ve işletme evleri inşa edilmek üzere gelecek yıllara sâri mukaveleler akdine 
ve bu maksatla her yıl bütçesine 5 milyon lirayı geçmemek üzere tahsisat konulmasına dair olan 
5113 sayılı Kanun ile kabul edilen 25 milyon liralık sarf yetkisi kâfi gelmediğinden bu miktar 6476 
sayılı Kanunla 34 milyon liraya çıkarılmış bulunmakta ise de, inşasına başlanmış bulunan Maltepe, 
Paşalimanı ve Yayladağ yaprak tütün bakım evlerinin inşaatının tamamlanması ve muhtelif bölgeler
de inşası zaruri görülen yeni tütün bakım ve işetme atölyeleri ile ambarlarının icabettirdiği masraf
ların karşılanabilmesi için sözü geçen sarf salâhiyetinin senede 10 milyon lirayı geçmemek i'zere 
ceman 100 milyon liraya çıkanlması hakkında hazırlanan kanun tasarısının Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunduğu anlaşılmıştır. 

Bu devrede kanuniyet kesbetmesi beklenilen mezkûr tasarıya uygun olarak bütçenin 736 nci 
faslına geçen yılki tahsisattan 5 milyon lira fazlasiyle 10 milyon lira teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu tahsisatla İzmit ve Maltepe Tütün Bakım Evlerinin inşaatına devam olunacak ve Sinob, 
Trabzon ve Akhisar Bakım Evlerinin inşaatına başlanacaktır. 

741 nci fasılda Maltepe Sigara Fabrikası inşaatı, tesisat işleri ve işçi lojmanları ve Yosgad 
Bira Fabrikası inşaatı için 18 200 000 lira ve ödenecek bonolarda Hopa ve Arhavi Çay Fabrika
ları inşaatı için, 6 800 000 lira mevcuttur. 

751 nci fasla, müskirat, tütün, çay fabrikaları ile tuzlalar ve yaprak tütün işletme atelye
leri ve bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması için satmalmması lâzımgelen makina ve teç
hizat bedeli olarak geçen sene olduğu gibi 30 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 

752 nci fasla mevzu 1 000 000 lira idarenin gittikçe artan taşıt ihtiyaçları temini yolunda 1 ul-
lanılacağı gibi bilhassa çay bölgelerinde güçlükle sağlanan nakliyat işlerinde bir dereceye kadar 
kolaylık sağlanmış bulunacaktır. 

761 nci fasla tuzlalar için vaz'olunan 1 500 000 lira ile a£mak inşaatı, kanal takviyeleri, sıcak 
su havuzları inşaatı, presler, bina inşaatı yapılacağı gibi tuzlaların ana yollarla irtibatını sağ 
hyacak ye 11ar inşası da derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Hulâsa itibariyle, idarenin gerek (A/ l ) ve gerek (A/2) tertiplerinde 1960 yılı için âz-ımi 
surette tasarrufa riayet edilmiş bulunduğu müşahade edilmiştir. 
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(B) - Cetveli 

1960 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi: 
1960 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasarı muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar 

varidatı ile mukayese edilmiştir. 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolunan 

Yekûn 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolunan 

Yekûn 

1958 yılı 
bilanço 

Lira 

438 359 985 
5 021 974 

268 421 456 
10 848 160 

722 651 575 

1959 yılı 4 
aylık tahmini 

Lira 

185 437 841 
817 865 

111 471 550 
3 166 668 

300 893 924 

1959 yılı 
bütçe tahmini 

Lira 

557 236 070 
5 050 000 

342 315 980 
9 500 000 

914 102 050 

Yekûn 
Lira 

556 313 523 
2 453 594 

334 414 650 
9 500 004 

902 681 771 

1959 yılı 
8 aylık fiilî 

Lira 

370 875 682 
1 635 729 

222 943 100 
6 333 336 

601 787 847 

1960 yılı 
'bütçe tahmini 

Lira 

726 718 900 
5 050 000 

388 357 135 
11 500 000 

1131 626 035 

Yukardaki rakamlardan da görüleceği üzere 1958 yılı bilançosuna nazaran 722 651 575 lira bir 
gelir sağlanmış, 1959 yılı sonuna kadar da asgari bu rakamın 180 000 000 fazlasiyle 902 000 000 
lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlar bilhassa son aylarda inkişâf ederek gitmekte oldu
ğundan, son defa 20 . XI . 1958 tarihinde yapılmış olan fiyat ayarlamalarının tesiri de geçmiş 
ve nihayet 1960 bütçe tahminlerine, eski senelerde bulunmıyan kahve satışlarının sağlıyacağı gelir 
de ilâve edilmiş bulunduğundan 1960 y*lı için 1 131 626 000 liralık tahminde isabet görülmüştü:. 

Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra İnhisarlar İdaresi mamulâtınm başlıca maddelerine 
ait tahminler ve bunların dayandığı unsurlar aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 
1960 satış miktarı, satış vasati fiyatı, safrş hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış masraf

ları nihayet satış kârı bakımından 1958 yılı neticeleri ve 1959 yılı durumu birlikte mütalâa edile
rek keyfiyet rakamlarla aşağıya çıkarılmıştır. 
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1959 bütçe tahmini 
1960 » » 

Fark 

1958 bilançosu 

1959 8 aylk 
1959 4 aylık (Tali.) 

Yekûn 

Kilo 

30 000 000 
33 000 000 

3 000 000 

30 086 476 

19 831 570 
9 915 785 

29 747 355 

— 3 5 -

Satış miktarı 

V. Fiyat Lira 

2 055,30 
2 092,72 

2 466,93 

1 563,4-5 

2 012,47 
2 012,47 

2 012,47 

616 591 250 
690 599 125 

74 007 875 

470 389 819 

399 104 421 
199 552 210 

598 656 631 

Maliyet 
V. Fiyat Lira 

932,54 
962,60 

1 263,11 

693,22 

932,54 
932,54 

932,54 

279 762 990 
317 656 420 

37 893 430 

208 566 543 

184 937 323 
92 468 661 

277 405 984 

Satış masrafları Satış kârları 
V. fiyat Lira V. fiyat Lira 

1959 bütçe tahmini 206,71 62 011 750 916,05 274 816 510 
1960 » > 213,94 70 602 324 916,18 302 340 381 

Fark 

1958 bilânosu 

286,35 8 590 574 917,47 27 523 871 

102,80 48 358 831 767,43 213 464 442 

1958 8 aylık 206,71 40 993 838 873,22 173 173 260 
1959 4 aylık (Tah.) 206,71 20 496 919 873,22 86 586 630 

Yekûn 206,71 61 480 757 873,22 259 759 890 

Bu liste muhteviyatından da anlaşılacağına göre İ960 yılında beher kilosu 2 092,72 kuruştan 
33 000 000 kiloluk satş tahmin edilmiştir. İdarece bir kilosunun maliyeti 962,60 ve satış masrafı 
213,94 kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 916.12 kuruş kâr elde edilecektir. 

Millî Müdafaa Vergisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre İnhisarlar idadinin 33 000 000 
Kilo mamul tütün satışından elde edilecek satış kârı 302 340 381 liradır. 

Tütün mamullerinin 1960 yılı satışlarında -05) yılına nazaran % 10 nispetindeki artış, İ958 yılı 
sonunda yapılan fiyat ayarlamasının tesirinin gedmiş bulunması itibariyle normal görülmüştür. 
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a. Tuz 
1959 y:lı muhammen ve 1958 yılı fiilî durumları incelemek suretiyle tetkika tâbi tutulan tuz mev

zuu hakkında da aşağidaki tablo tertibedilmiştir. 

Ton 

1959 bütçe tahmini 325 000 
1960 » >> 385 000 

Fark 60 000 
1958 bilançosu 350 855 

1959 8 aylık 252 304 
1959 4 aylık (Tah.) 12o 152 

Yekûn 378 456 

Satış miktarı 
V. fiyat Lira 

41,88 13 609 900 
41,82 16 100 300 

41,51 2 490 400 
46,76 16 407 950 

47,69 12 032 254 
47,69 . 6 016 127 

47,69 18 048 381 

Satış masrafları 
V. fiyat Lira 

1959 bütçe tahmini 
1960 » » 

Fark 
1958 bilançosu 

1959 8 aylık . 
1959 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

13,18 
13,09 

12,59 
1,46 

13,18 
13,18 

13,18 

4 284 900 
5 040 300 

755 400 
511 603 

3 325 367 
1 662 684 

4 988 051 

Maliyet 
V. fiyat Lira 

18,58 
18,52 

18,24 
343t>9 

18,58 
15,58 

15,58 

—, 

Satış kârları 
V. fiyat Lira 

10,12 
10,21 

10,68 
10,71 

15,93 
15,93 

15,93 

3 287 960 
3 928 600 

640 640 
3 760 679 

4 019 079 
2 009 539 

6 028 618 

6 037 040 
7 131 400 

1 094 360 
12 135 668 

4 687 808 
2 343 904 

7 031 712 

' 

Yukardaki izahata göre 1960 yılında beher tonu 41,82 liradan 385 000 ton tuz satılacağı, be
her ton maliyetin 18,52 lirayı bulacağı ve bir ton için 13,09 lira satış masrafı yapılacağı ve ni
hayet bir tondan 10,21 lira satış kân elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Muhtelif yıllar tuz satış seyrinin incelenmesi ve 1959 yılı satışlarının göstermiş olduğu inkişaf 
1960 yılı için tahmin olunan satış miktarı 385 OÜOtonun isabetli hesap landığını göstermektedir. 

Millî Müdafaa Vergisi hariç tuzdan 1960 t}a temin edilecek olan gelir 3 928 600 liradır. 

<& S*$K» i 53) 



QJ 
3. Çay: 

1959 bütçe tahmini 
1960 » » 

Fark 
1958 bilançosu 

1959 8 aylık 
1959 4 aylık (Tak) 

Yekûn 

1959 
1960 

Fark 
1958 

1959 
1959 

Kilo 

7 000 000 
8 000 000 

1 000 000 
6 492 785 

4 300 243 
2 150 122 

6 450 365 

bütçe tahmini 

bilançosu 

8 aylık 
4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Satış miktarı 
V. fiyat 

4 000,00 
4 000,00 

4 000,00 
2 867,il 

3 999,68 
3 999,68 

3 999,68 

Satış masraflar] 
V. Fiyat Lira 

Lira 

280 000 000 
320 000 000 

40 000 000 
186 155 213 

171 996 180 
85 998 090 

257 994 270 

ı 

294,00 20 580 000 
294,00 23 520 000 

294,00 2 940 000 
228,34 14 825 751 

294,00 12 642 714 
294,00 6 321 357 

294,00 18 964 071 

Maliyet 
V. fiyat Lira 

2 465,30 
2 218,30 

489,30 
1 646,60 

2 465,30 
2 465,30 

2 465,30 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

1 240,70 
1 487,70 

3 216,70 
992,17 

1 240,38 
1 240,38 

1 240,38 

86 849 000 
119 016 000 

32 167 000 
64 416 195 

53 339 575 
26 669 788 

80 009 363 

172 57J 000 
177 464 000 

4 893 000 
106 910 267 

106 013 891 
53 006 945 

159 020 836 

1960 yılında satış 8 000 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo başına 1 487,70 kuruş hasılat 
hesabedildiğine göre çaydan temin edilecek varidat yekûnu 119 016 000 lira olacaktır. Son aylarda 
çay satışlarında görülen inkişafa nazaran 1959 yılı sonuna kadar 6 800 000 kilo çay satılabilecek
tir. Buna göre 1960 için tahmin olunan 8 000 000 kilo çay satışı uygun görüşmüştür. 

(S. &ıyı» ' &) 
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4. Rakılar: 

1959 yılı bütçe tahmini 
1960 » » » 

Fark 

1958 yılı bilançosu 

1959 yılı 8 aylık 
1959 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Litre 

13 050 000 
16 000 000 

2 950 000 

13 957 803 

8 714 901 
4 357 450 

13 072 351 

Satış miktarı 
V. Fiyat Lira 

1 '377,38 
1 692,70 

1 7.59,09 

1 194,31 

1 661,96 
1 661,96 

1 661,96 

218 937 750 
270 831 003 

51 893 253 

166 700 498 

144 838 186 
72 419 093 

217 257 279 

Maliyet , 
Fiyat Lira 

425,37 
425,37 

425,35 

267,38 

425,37 
425,37 

425,37 

55 511 400 
68 059 200 

12 547 800 

37 320 374 

37 070 574 
18 535 287 

55 605 861 

Satış masrafları Satış kârları 
V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1959 bütçe tahmini 190,02 24 797 600 1 061,99 138 628 750 
1960 » » 190,02 30 403 203 1 077,31 172 368 600 

Fark 190,02 5 605 603 1 143,72 33 739 850 

1958 bilançosu 158,70 22 152 094 768,23 107 228 030 

1959 8 aylık 190,02 16 560 055 1 046,57 91 207 557 
1959 4 aylık (Tah.) 190,02 8 280 027 1 046,57 45 603 779 

Yekûn 190,02 24 840 082 1 046,57 136 811 336 

1958 yılında yapılmış olan fiyat ayarlamasına rağmen rakı satışlarında kayda değer bir azalma ol
madığı gi'bi 1959 yılı son aylarında satışlar tekrar yükselmeye başlamıştır. 1960 yılı için tahmin olu
nan 16 000 000 litreye vâsıl olunabileceği mütalâa edilmektedir. 

Litre başına 1 077,31 kuruş gelir hesabı ile 1960 yılında rakı satışlarından, Millî Savunma Ver
gisi hariç 172 368 600 lira hasılat elde edileceği hesaplanmıştır. 
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Netice 

Yukardaki izaha göre mamul tütün, tuz, çay, ispirtolar, rakılar, diğer içkiler, bira, şarap, barut, 
kibrit ve kahveden tahakkuk edecek satış kârları : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

4 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirtolar 
Rakılar 
Diğer içkiler 
Bira 
Şarap 
Barut 
Kibret 
Kahve 

Lira 

302 340 381 
3 928 G00 

119- 016 000 
12 305 718 

172 368 600 
29 993 913 
18 599 000 
2 911 688 

675 000 
5 550 000 

69 330 000 

737 018 900 lira ve buna yurt dışı 

satışlarından elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler 
toplamı 18 000 000 liranın ilâvesi ve buna mukabil mütedavil sermaye masrafları olan 17 300 000 
liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı yani (B) cetvelinin birinci faslı olan 738 218 900 liralık 
satış kân hesaplamak mümkündür. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve Millî Mü
dafaa vergilerinin satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının (B) cetvelinde 
gösterildiği gibi 1 131 626 035 lira tutmaktadır. 

Bütçenin (A/l ve A/2) cetvellerindeki masraf yekûnu 182 578 516 lira ve Tayyare Resmi 
10 628 051 lira, Kurumlar Vergisi 17 964 748 lira, belediyeler hissesi 20 748 450 liranın tenzilinden 
sonra idarenin Hazine Hissesi olarak ödiyeceği meblâğın miktarı 899 706 270 liradır. 

Temenni ve teklifler 

1. Muhtelif hususi kanun ve kararnamelerle İnhisarlar Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiş bu
lunan vazifelerin icabettirdiği faaliyetlerin hacmi çok genişlemiştir. 

Bu itibarla, gerek halen yürürlükte bulunan kanun ile tesbit edilmiş olup kâfi gelmiyen kadro
ların- tevsii suretiyle personel adedinin artırılması ve gerek halihazır teşkilâta göre bâzı servislerde 
tedahül etmiş olan hizmetlerin mahiyetlerine tevafuk eden servisler tarafından müstakillen tedviri 
maksadiyle İnhisarlar İdaresinin teklifi üzerine Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanmış 
olan kanun tasarısının bir an önce kanuniyet iktisabetmesi ve bu sayede İnhisarlar İdaresi teşkilâ
tına hizmetin icaplarına uygun yeni imkânlar sağlanması bilhassa temenniye şayan görülmüştür. 

2. 6443 sayılı Kanunla 1954 senesinde 300 milyon liraya çıkarılmış olan İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü döner sermayesinin bugünkü ihtiyaçları karşılayamadığından 750 milyon liraya iblâğı 
için bir kanun tasarısının hazırlanmış olduğuna yukarda işaret edilmişti. 

Mezkûr tasarının 1 nci maddesine göre, 1960 yılı Umum Müdürlük masraf bütçesinin (A/l) 
işaretli cetvelinin 606 ncı faslına 50 milyon lira tahsisat konulmuş ise de bunun döner sermayeye 
ilâve edilebilmesi için Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan bu tasarının kanuniyet kesbetmesi 
ve bu tahsisat mahiyeti itibariyle yatırımlar dışında kalan bir masraf telâkki edilemiyeceğinden bahis 
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mevzuu 50 milyon liranın (A/l) işaretli cetvelden çıkarılarak (A/2) işaretli cetvele aktarılması icab-
edeceği mütalâa edilmiştir. 

3. Masraf bütçesinin yatırımlar tablosu bahsinde zikredildiği üzere, 736 neı fasla konulan 10 
milyon liralık tahsisatın sarf edilmesi 6476 Sayılı Kanunun tadiline mütevakkıf bulunduğunu kaydet
mek faydalı görülmüştür. 

4. Arsası sa-tınalınmış bulunan Sürmene Çay Fabrikasının inşasına başlanması temin edilmek 
üzere masraf bütçesinin yatırımlar kısmının 741 nei faslının 10 ncu maddesine konulmuş olan 
18 200 000 liralık tahsisattan 1 000 000 liranın tenzili ile tahsisatın aynı faslın 30 ncu maddesine 
ilâvesi muvafık olacaktır. 

5. Vilâyet yolları dâhilinde bulunan tuzla yolları Devlet yolları grupuna dâhil değildir. Bu se
beple Karayolları idaresi bu tâli yolları kendi programlanna alamamaktadırlar. Tuzla yollarının inşası 
ancak vilâyetlerce müştereken kabil olabileceğinden Bütçe Kanununun (R) cetvelindeki sarahate göre 
tahsisat Karayolları emrine verilmekte ve Karayolları ise hususi muhasebelere bu parayı devredeme-
mektedirler. Bu mahzurun önlenebilmesi için R cetveline : (Karayollarına verilecek tahsisatın ica
bında vilâyet hususi muhasebe müdürlüklerine de verilebileceği) kaydının konulmasını ve 700 000 
liralık plâfonun 1 000 000 liraya çıkarılmasını zaruri görmekteyiz. Müspet neticeleri alınmış olan 
tuzla yollarının ana yollara bağlanması mevzuundaki bu müşkülât da bu suretle giderilmiş buluna
caktır. 

6. İnhisar maddelerinin bilhassa son senelerde mamul tütün satışlarında vâki inkişaflar ferdî is
tihlâk miktarını monopol rejimi cari olan Avrupa memleketleri seviyesine ulaştırmış bulunmaktadır. 

Hazine varidatının daha da artmasını temin bskımmdan İnhisar mamullerinin reklâm ve propa
gandası için dâhilde ve hariçte geçilmiş olan faaliyetlere devam olunmasında fayda mülâhaza ettiği
mizi burada işaret etmek isteriz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı Bütçe Kantin lâyihasını yüksek encümeninizin takdir 
ve tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Ankara Mebusu Artvin Mebusu Kars Mebusu Kocaeli Mebusu 

İsmail Rüştü Aksal Yaşar Gümüşel Sırrı Atalay Cemal Tüzün 
Bulunamadı Bulunamadı 

Nevşehir Mebusu 
Necmeddin önder 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/462 
Karar No. 33 

Yüksek 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 30. X I . 1959 tarihli ve 71-1020/ 
2935 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Güm
rük ve inhisarlar Vekili, Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırladıkları rapor mütalâa edildikten ve 
umum müdürlüğün faaliyet sahasında bulunan 
işler üzerinde cereyan eden müzakerelerden ve 
sorulan sualler Gümrük ve inhisarlar Vekili 
tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin 
fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı 
bütçesi, yatırım dışı masraf tertiplerini ihtiva 
eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle 54 956 671 lira fazlasiyle 97 128 516 
ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise yine 12 200 000 lira fazla
siyle 85 450 000 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin yekûnunda görülen 
mühim artişm, inhisarlar Umum Müdürlüğü 
döner sermayesinin tezyidi ve her yıl bütçesine 
konulacak en az 30 000 000 lira hakkında ahi
ren Encümenimizce kabul edilmiş bulunan ka
nun lâyihası gereğince 1960 yılı bütçesine bu 
miktarın vaz'edilmiş olmasından ve' mütebaki
sinin de memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret
lerine kanunen yapılan zamlardan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. Mezkûr cetvelin fasıl ve madde
lerine mevzu tahsisatlar üzerinde yapılan in
celemede yukarda arz edilmiş olduğu üzere 
döner sermayeye mahsuben bu yıl bütçesinde 
yeniden açılan 606 ncı fasla konulmuş olan (50) 
milyon liranın, diğer bütçelerde olduğu üzere 
yatırımlar kısmında yer alması uygun olduğun
dan yatırım kısmına nakledilmiş ve Umum Mü-

(S. Saj 

i mazbatası 

28.1.1960 

Reisliğe 

dürlük merkez memurları ve ücretlilerinin öğ
le yemeklerine yardım olarak diğer bütçelerde 
de kabul edilmiş olduğu üzere yardım sandığı
na verilmek üzere 75 000 liranın yeniden açı
lan 653 ncü fasla konulması uygun görülmüş 
ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu da 
47 203 516 lira olarak encümenimizce tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde ya
pılan tetkikat sonunda, Sürmene'de inşası ihale 
edilecek Çay Fabrikası için 741 nci faslın 30 
ncu Rize Çay fabrikaları maddesine mevzu tah
sisatın kifayetsizliği dikkate alınarak bu fas
lın 10 ncu fabrika imal ve doldurma evleri 
maddesine mevzu tahsisattan bir milyon lira
sının tenzil edilerek 741 nci faslın 30 ncu mad
desine nakli uygun görülmüş ve döner serma
ye için (A/ l ) işaretli cetvelin 606 ncı faslında
ki tahsisat, bu cetvelde yeniden açılan 773 ncü 
fasla nakil ve bu suretle (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu da 135 450 000 lira olarak encümeni
mizce tesbit. ve kabul edilmiştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı 
varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 
da geçen yıla nazaran 217 523 985 lira vari
dat fazlasiyle 1 131 626 035 lira olarak Hükü
metçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu varidat; 738 218 900 lirası inhisar mad
deleri satış 'kârlarından, 388 357 135 lirası 
tütün, içki, tuzdan alman Millî Müdafaa vergi
lerinden ve mütebakisinin idarenin çeşitli ge
lir kaynaklarından tahassul etmektedir. 

(B) işaretli varidat cetvelinin fasıllarında 
görülen miktarların geçen senelerdeki tah
minler de göz önünde bulundurularak malî yıl 
içinde tahakkuk edeceği tahmin edilmiş ve 
(A/ l ) işaretli cetvele yapılan 75 000 liralık 
zammın da birinci fasla aksettirilmesi sureciyle 
(B) işaretli cetvel yekûnu da encümenimizce 
1 131 701 035 lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir. 
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Kanun lâyihasının birinci ve ikinci madde

leri, metinlerinde yapılan rakam değişiklikleri 
ile ve mütebakisi Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Antalya 
K. Akmantar 

Aydın 
JV. Celim 

Bursa 
H. Köymen 

Reis V. 
Muğla 

N, özsan 

Adana 
Söz hakkım 
mahfuzdur. 
R. Tekeli 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 
8. Bilir 
Çorum 

H. Bulgurlu 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
T. Gümüşel 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Diyarbakır 
ff. Z. Tigrel 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Eskişehir 
H. Sezen 
İsparta 
T. Tığlı 

Kars 
Muhalifim 
B. öcal 
Kayseri 

ö. Kavuncu 
Maraş 

Muhalifim 
E. Soysal 

Rize 
M. önal 

Sinob 
ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 

Erzincan 
R. Bayındır 
Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
N. Batur 

Konya 
H. ölçmen 
Nevşehir 
N. önder 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Zonguldak 
T. öktem 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun 
M. Şener 

Kars 
Söz hakkım 
mahfuzdur. 
8. Atalay 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Manisa 
S. Mihçıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Zonguldak 
E. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 97 128 516 lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 85 450 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

. MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 131 626 035 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

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

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. # 

MADDE 5. — 25 . I I I . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1960 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
•ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1960 bütçe yılı yatırımları dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/l) işaretli cetveide 
gösterildiği üzere 47 203 516 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 135 450 000 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1960 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 131 701 035 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
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haseber Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1960 yılı bütçesinin ilgili ^izmet tertiplerinden 
veya 3 -6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasıl
ları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

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

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1960 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, 
hizmetlilere ve memurlara, masrafları döner 
sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günler
de, günde bir kab yemek ve ekmek (veya işçi 
adedi pişirme masrafını karşılıyamıyacak ka
dar az olan yerlerde çalışan işçilere ve heyet 
raporiyle perhiz yapmaları icabeden veya ye
mek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar 
yemek bedeli) verilebilir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekil
leri memurdur. 

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Buddkoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

/ / . Şaman 

Sanayi Vekili Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve îskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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F. M. 

A / l -

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

45 — 
CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Ücretler 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri 
11 Umum Müdürlük memurları 

ücreti 3 912 000 5 300 000 5 300 000 
12 Vilâyetler memurları ücreti 9 892 000 15 000 000 15 000 000 
13 Fabrikalar ve işletmeler me

murları ücreti 4 681 000 6 455 600 6 455 600 
21 Umum Müdürlük hizmetlileri 

ücreti 1 160 250 1 705 200 1 705 200 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 3 595 500 5 403 000 5 403 000 
23 Fabrikalar ve işletmeler hiz

metlileri ücreti 294 100 -436 800 436 800 

Fasıl yekûnu 23 534 850 34 300 600 34 300 600 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Umum Müdürlük geçici hiz-

204 

12 

13 

11 

12 

metlileri ücreti 
Vilâvetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
Fabrika ve isletmeler geçici 
hizmetlileri ücreti 

Pasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
mmmı 

249 900 

30 600 

8 925 

289 425 

16 000 

55 000 

435 000 

362 000 

43 200 

12 600 

417 800 

35 175 

55 000 

460 000 

362 000 

43 200 

12 600 

417 800 

35 175 

55 000 

460 000 

;(A Seyıta î .98;) 
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F. M. 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

Tahsisatın nev'i 

fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 
Umum Müdürlük memurları 
doğum yardımı 
Vilâvetler memurları doğum 
yardımı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 
Umum Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Fabrikalar ve isletmeler me
murları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

3 000 

12 000 

3 000 
18 000 

710 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 000 

7 000 
18 000 

755 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 000 

7 000 
18 000 

755 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gerekince 

11 

12 
13 
14 

15 

T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nakleriyle artış farkları kar
şılımı 
% 1 ek karşılımı 
Emekli ikramiyeleri karşılımı 
Sandık yönetim masraf lan 
karşılımı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

917 100 
166 745 
400 000 

123 500 
100 000 

1 707 345 

2 229 500 
343 000 

1 500 000 

170 000 
100 000 

4 342 500 

2 229 500 
343 000 

1 500 000 

170 000 
100 000 

4 342 500 

210 Temsil tahsisatı 2 100 4 200 4 200 

%%% : 4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı _ 720 Qftp_, 720 000 720 000 

(& Sa^si: 53) 



M. 

«İ 

Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Memur, hizmetli, emekli, dul ve 
yetim aylıklarında yapılacak 
değişikliklerin gerektirdiği her 
türlü masraflar karşılığı, (Bu 
fasıldan (A/l) işaretli cetvelin 
alâkalı tertiplerine gerekli tah
sisatı aktarmaya Maliye Vekili 
yetkilidir.) 9 690 800 

îkinci kısım yekûnu 36 672 020 40 576 775 40 576 775 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

20 
30 
40 
50 
60 
70 

20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

Merkez büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Umum Müdürlük teşkilâtının 
nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

5 000 
15 000 
40 000 
25 000 
20 000 

1 

105 001 

25 000 
90 000 
75 000 
50 000 

225 000 

465 000 

45 000 

285 000 

7 500 
20 000 
40 000 
30 000 
20 000 

1 

117 501 

30 000 
110 000 
75 000 
50 000 

325 000 

590 000 

55 000 

285 000 

7 500 
20 ,000 
40 000 
30 000 
20 000 

1 

117 501 

-

30 000 
110 000 
75 000 
50 000 

325 000 

590 000 

55 000 

285 000 

(S. Sayısı": 53) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

21 Merkez telefon ve başka muha
bere ücret ve masrafları 90 000 100 000 100 000 

22 Vilâyetler telefon ve başka 
muhabere ücret ve masrafları 90 000 110 000 110 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Giyecekler, 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

510 000 

300 000 
30 000 

330 000 

380 000 

550 000 

300 000 
30 000 

330 000 

500 000 

550 000 

300 000 
30 000 

330 000 

500 000 

800 000 
300 000 
85 000 

900 000 
600 000 
85 000 

900 000 
600 000 
85 000 

Harcırahlar 
10 Daimî memuriyet harcırahı 200 000 250 000 250 000 
20 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi mütehassıs ve müstah

demlerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve masrafları 2 000 2 000 2 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 229 500 229 500 229 500 

Fasıl yekûnu 1 616 500 2 066 500 2 066 500 

11 
12 
13 

4*98 savılı Kanun gerekince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

140 000 
200 000 
125 000 

465 000 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

Üçüncü kısım yekûnu 3 871 501 4 659 001 4 659 001 

•(•& Sayısı: 53) 
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1959 1960 yılı için 
¥ ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraf lan 15 000 20 000 20 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

20 Nispeti* kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 

30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Bina ve Arazi vergileri 
60 Kaçağın meni ve takibine dair 

olan 1918 sayılı Kanun ve ekle
ri gereğince yapılacak ödemeler 27 000 35 000 35 000 

500 
8 000 
54 000 
5 000 

500 
8 000 
60 000 
5 000 

500 
8 000 
60 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 94 500 108 500 108 500 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gerekince ödenecek 
vergi ve resimler 17 500 20 000 20 000 

419 Mahkeme masrafları 80 000 80 000 80 000 
420 Tecrübe, ıslah ve mücadele 

masrafları 
11 îsçi ücretleri ve diğer ödemeler 265 000 335 000 335 000 
12 Yönetim masrafları 37 500 50 000 50 000 
13 Teknik masraflar 75 000 100 000 100 000 
14 Fidelik müsabakaları 5 000 5 000 5 000 
15 Bağ yardımı 1 1 1 
16 Mücâdele masrafları 25 000 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 407 501 515 001 . 515 001 

421 Kaçağı takip ve Önleme mas
rafları 

11 Tütün ekimi yazma masrafları 200 000 200 000 200 000 
12 Kaçakla mücadele masrafları 20 000 25 000 25 000 

* . —. 
Fasıl yekûnu 220 000 225 000 225 000 

(S* S&yua : 53) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 

0 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gerekince 
yapılacak hizmetler karşılığı 

452 Stai masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıla
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

30 Korestanm İstanbul'da yapıla
cak Umumi Heyet toplantısı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

459 Spor masrafları 
476 Kurs masrafları 

10 Kurs umumi masrafları 
(S. Sa3 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 000 15 000 15 000 

115 323 182 739 182 739 

75 000 0 0 

30 000 40 000 40 000 

5 000 5 000 5 000 
35 000 45 000 45 000 

36 500 36 500 36 500 

24 000 24 000 24 000 

0 75 000 75 000 

60 500 135 500 135 500 

5 000 7 500 7 500 

2 500 3 000 3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 öğrenci bursları 
30 İnhisarlar memurları meslek 

kursu umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1955 - 1958 yılları borçları 
20 1928 - 1954 » » 

Fasıl yekûnu 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı hısım - Yardımlar 
602 îşçi kurul ve sendikalarına 

yardım 
604 Çeşitli hayır kurumlarına yar

dım 
605 42J50 sayılı İspirto ve ispirtolu 

içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 

0 sayılı Kanun gereğince 
mütedavil sermayeye ilâve olu
nacak tahsisat 

653 İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Memur ve Müstahdemleri Yar
dım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rinde kullanılmak üzere) 

Altıncı kısım yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

45 000 65 000 65 000 

62 500 92 500 92 500 

110 000 160 500 160 500 

1 250 324 1 514 740 1 514 740 

35 000 35 000 35 000 

23 000 23 000 23 000 
5 000 5 000 5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

28 000 

. 200 000 

263 000 

28 000 

200 000 

263 000 

75 000 75 000 75 000 

15 000 15 000 15 000 

25 000 25 000 25 000 

0 50 000 000 0 

0 0 75 000 
= = = = = T ' • ', * ' - ' ". JL-1. ,; 1 

115- 000 50 115 000 190 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 36 672 020 40 576 775 40 576 775 
Üçüncü kısım yekûnu 3 871 501 4 659 001 4 659 001 
Dördüncü kısım yekûnu 1 250 324 1 514 740 1 514 740 
Beşinci kısım yekûnu 263 000 263 000 263 000 
Altıncı kısım yekûnu 115 000 50 115 000 190 000 

UMUMÎ YEKÛN 42 171 845 97 128 516 47 203 516 

A/2 - CETVELİ 

11 
12 
13 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onanmı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

25 000 
350 000 
550 000 

925 000 

25 000 
450 000 
350 000 

825 000 

25 000 
450 000 
350 000 

825 000 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satınalma ve yaptırma ' 
11 Umum Müdürlük binası inşaatı 2 000 000 
12 Vilâyetler 2 500 000 
13 Fabrikalar ve işletmek* ' 11 125 000 

3 000 000 
3 000 000 
11 125 000 

3 000 000 
3 000 000 
11 125 000 

Fasü yekûnu 15 625 000 17 125 000 17 125 000 

(8. Sayısı; 58 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1959 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5113,6476 ve sayılı kanun
lar gereğince satmalınacak ve
ya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları 5 000 000 10 000 000 10 000 
4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yeniden yaptırılacak 
fabrika imal ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletil
mesi masrafları 
Fabrika, imal ve doldurma ev-
leri 
A. M. F. firması bonoları 
Rize çay fabrikaları 

Fasıl yekûnu 

Satmalınacak makina, alât ve 
vasıtaları ve bunları kurma 
masrafları 
Satmalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 

sayılı Kanun gereğince 
mütedavil sermayeye ilâve olu
nacak tahsisat 

Yatırımlar yekûnu 

• 

18 200 000 
1 800 000 

0 

20 000 000 

30 000 000 

1 000 000 

700 000 

0 

73 250 000 

18 200 000 
1 800 000 
5 000 000 

25 000 000 

30 000 00ü 

1 000 000 

1 500 000 

0 

85 450 000 

17 200 000 
1 800 000 
6 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

1 000 000 

1 500 000 

50 000 000 

135 450 000 

( S. Sayısı : 53 ) 
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B - CETVELİ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri talimin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Satış kârları: (inhisarlar ge
liri) 566 736 070 738 218 900 738 293 900 

Çeşitli gelirler 
sum) 

Para cezalan 

Çeşitli hasılat 

Geri alma 

(Muhtelif rü-
3 800 000 

150 000 

800 000 

300 000 

3 800 000 

200 000 

800 000 

250 000 

3 800 000 

200 000 

800 000 

250 000 
«*a - \ » , Tütün, içki, tuz, M. müdafaa 

vergileri 342 315 980 388 357 135 388 357 135 
Yekûn 914102 050 1131626 035 1131701035 

(S . Sayısı: 53) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kararname 

30. 5 .1934 

25. 5 .1938 
27. 5 .1940 

2460 

3437 
3828 

31 . 5 .1941 

30. 5 .1942 

4040 

4226 

25 . 5 .1943 4415 

14. 5 .1943 

4. 4 .1945 

9.8.1951 

4437 

4708 

5823 

29. 

4. 

17. 

10. 

8. 

2 

1 

9 

6 

1 

.1952 

.1940 

.1940 

.1944 

.1948 

5887 

2/12537 

2/16540 

3/962 

3/6830 

Tütün 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
Kanunun 7 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 nci maddesi ile ilgası 
Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci madde-
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 23.12.1936 3078 
» 2 7 . 5 .1941 4040 

» 25 . 5 .1943 4415 

» 22. 2 .1952 5881 

> 17 . 6 .1943 4437 

Tüzük 22.12.1952 3/15890 

Talimatnameler 2 5 . 4 .1956 9293 

İspirto ve 
Kanun 30. 5 .1934 2460 

» 27 . 5 .1940 3828 

» 31.5.1941 4040 

» 30. 5 .1942 4226 

» .12. 6 .1942 4250 
» 25. 5 .1943 4415 

» 14. 6 .1943 4437 

» 9.9.1944 4653 

5 6 -

Ö Z E T İ 

Tuz 
Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Ilarçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük 
Tuz Talimatnamesinin 15 nci maddesinin A bendi
nin tadili hakkında E. G. 9293 

ispirtolu içkiler 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim. 
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril-
diğine dair 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

4708 

5237 

14 .12 .1949 

14.12.1949 

9 . 8 . 1 9 5 1 

5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

» 

Kararname 

9 

9 

9 . 

9 . 

1 1 . 

1 . 

. 5 .1955 

5 .1955 

, 5 .1955 

5 .1955 

8 .1942 

6553 

6553 

6553 

6556 

2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

16.1.1943 

15 . 5 .1952 

2/19329 

3/15076 

25 . 6 .1955 4/5355 

Ö Z E T İ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun. 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında. 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarap, her türlü şarap 
ve meyva şarabının inhisardan Çıkarıldığına dair 
Kanun. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın istihlâk Vergi
sine Tâbi Olması hakkında Kanun. 
inhisarlar idaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname. 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat 
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının 
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak inhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname. 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında Kararname. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 
8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak 
inhisar Resmi hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kararnameler 

Nizamnameler 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tarihi Numarası 

4/6518 

4/6891 

Ö Z E T İ 

İspirto İnhisar Resmine dair olan 25 . VI . 1955 
tarihli" ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hü
küm çıkarılması R. G. 9237. 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele
rinin kontrol ve muayeneleri hakkında R. G. 9295. 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

21. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında Kanun. 

29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
ilgası 

24. 6 .1943 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları 
11. 3 .1953 4/380 Rövelver ve tabanca fişeklerine ait İnhisar Res

minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması 
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nci' maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir. 

9. 5 .1955 6551 Barut ve teferruatının İnhisardan çıkarılması 
hakkında. 

Kanun 
Kararname 

Karar (tefsir) 

Kararname 

25 
25 

29 
25 

1942 
1942 

1943 
1949 

Kahve ve çay 

4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 

24. 4 .1952 

2/186Q2 

2/19827 
3/9357 

1756 

25 .6 .1955 4/5354 

4223 sayılı Kanunla inhisar altına alınan kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi 
hakkında 
Kahve ve çaydan alınacak İnhisar Resmi hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi
nin en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti 
hakkında 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında. 

(S. Sayısı: 63) 
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Vergilerin, resimleri© ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kibrit ve çakmak taşı 
Kanun 29.12.1945 4816 Kibrit ve Çakmağın İnhisar imtiyazına ilişkin sü

renin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna 
ek Kanun. 

» 27. 5 .1946 4897 Kibrit ve Çakmağın İnhisar İdaresine geçimi ve 
işletme idaresinin İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun. 

» 10. 2 .1949 5321 Suni Çakmak ve Çakmak Taşının İnhisar Konusun
dan Çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 

» 30. 1 .1952 5865 Kibritin İnhisardan Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun. # 

» 13. 7 .1956 6802 Gider Vergileri Kanunu. 

(S. Sayısı: 63); 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Y. Mühendis, Mühendis, Y. 
Mimar, Mimar, Kimyager 

» » » 
Teknisiyen 

Ressam 

Makinist 

Usta 
» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Eektrikçi 
Laborant 

» 

» 
Hemşire 

» 

Hastabakıcı 

Şoför 
» 

Sanatkâr 
Mütercim 

» 
Daktilo 

» 

» 

Aded Ücret 

2 
2 
24 
15 
6 
8 
7 
6 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
13 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
950 
600 
600 
500 
700 
500 
300 
450 
450 
600 
450 
350 
300 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
600 
450 
400 

1 250 
1 100 
950 
700 
500 
450 
400 

G. Memuriyetin nev'i 

> 
> 

Memur 
» 

» 

> 

» 
Santralci 

6 Hademe - Bekçi 

> » 
Koruyucu 

> 

Dağıtıcı 

/'i Aded 

14 
37 
7 
5 
10 
4 
8 
9 
7 
22 
13 
23 
18 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
25 
150 
784. 
227 
1 
6 
70 
328 
92 
6 
7 
1 

Yekûn 2 015 

Ücret 

350 
300 
250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
500 
400 
300 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
300 

Aded AyUk tutan Yıllık tutarı 

1960 Yılı 
1959 » 

2 015 628 750 7 545 000 
1 991 594 150 7 129 800 

v v>_ ; v 
24 34 600 415 200 
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E - CETVELİ 

V 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üç» 
retleri 

G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddeleriyle gösterilen hizmetbr. 
4898 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelec ek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
6476 5113 savılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 
7077 Umum Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girilmesi hakkında. 
7200 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil

mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

L - CETVELİ 
D. 

4 

6 
8 
5 

6 

13 

Memuriyetin nev'i 

Çay Fabrikaları ve Y. T. 
Bakım ve İşleme Atelyele-
ri Merkez Müdürü 
Müfettiş 
Müfettiş 
Şube Müdürü, Başmüdür, 
Fabrika, Atelye, Depo Mü
dürü 
Başmüdür, Fabrika, Atelye, 
Tuzla ve Depo Müdürü 
Fen Memuru, Eksper, İstif-
çibaşı, öğretmen 

Aded 

1 
1 
1 

2 

1 

4 

Aylık 

1 250 
950 
700 

1 100 

950 

350 

1 D-
13 

12 

14 

Memuriyetin nev'i 

İdare Memuru, Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 
İdare Memuru, Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 
İdare Memuru, Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 

Yekûn 

Aded 

26 

10 

69 

115 

Aylık 

350 

400 

300 
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R - CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücretleri 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurlan ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurlan ücreti 
t Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube, acente, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlibrle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 209 — T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

T. C Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı tarihi ile paraların îş Bankasına yatırıldığı 
tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Merkez büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıj'an tamir ve bakım mas

rafları, 
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 40 — Öteberi masrafları 
2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri 

ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 
<• 3. Şenlik masrafları, 

4. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
5. iler çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar 

ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir.), 
6. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar, 
7. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselere ajt masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
8. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücreti, su 

bedelleri, soba kurma ücreti, 
9. inhisarlar idaresini alâkalandıran teşekküllere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer 

fasıllarında karşılığı olmıyan sair masraflar. 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 20. — Döşeme 

Madde 30. — Demirbaş 
Madde 40. — öteberi masrafları 

Madde 50. — Aydınlatma 
Madde 60. — Isıtma 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Madde 22. — Vilâyetler telef on ve başka muhabere ücret ve masrafları 
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil) ima

lâthane, imlâhane ve sair bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış, ambar ve depoları
nın su, aydınlatma ve telefon gibi idare masrafları ve hizmetin görülmesi için lüzumlu el arabası 
ve benzeri ihtiyaçlara ait masraflar hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11. — Merkez 

Madde 12. — Vilâyetler 
Fabrikalar, işletmeler, iş yerleri, satış transit ve mamulât depo ve ambarlan, dışında tutula

cak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
tşçi ve işletme ve satış ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre 

ödeme yapılır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı 

Madde 20. — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 

Her türlü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, tetkikat için yapılacak seyahatlerle, inşaat 
kontrollerinin yol masrafları ve yevmiyeleri ve fabrika, atelye, tuzlalar,,Y.T. bakım ve işleme evle
riyle sair iş yerleri kadrolarına dâhil memur ve müstahdemlerle muvakkat müstahdemlerinin da
imî ve muvakkat harcırahları ve sergilere iştirak için yapılacak seyahatler haricolmak üzere diğer 
memur, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerin daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları ile 
gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acenta, mümessillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetki
kat ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, 
müfettiş, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerinin hacırahları da bu tertiplerden ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masrafları 

Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat gün
delikleri bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 
satınalınacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi istihsal Vergisini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mehkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun'kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 

Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 6846 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek vergi 

ve resimlerile buna ait gecikme zammı bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 

ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat
lara verilecek her, çeşit ücretle delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve inhisar altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular 
için yapılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Madde 11 — îşçi ücretleri ve diğer ödemeler 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu alet, cihaz, demirbaş, 
kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, bu maksatlar için ieabeden tesisatı kurma 
masrafları , tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıta 

. mak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri masrafları, yukarda gös
terilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve harcırahlariyle işçilere yapılacak her türlü 
ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara umum 
müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme 
bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve 
telefon masrafları bu maddelerden ödenir. 
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Madde 16 — Mücadele masrafları 

Tütün mahsulünün sağlığım korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma yer
lerinde aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fi
delikleri tesis etmek, için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, 
kira, teknisiyen yol masrafları, işçi gündelik masrafları, bu maksatla yapılacak her türlü masraf
larla Ziraat Vekâleti teşkiiâtiyle birlikte yapılacak mücadele, kontrol masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerin
de çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelik
leri kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilraesi uğrunda 
yapılacak her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mü-

kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müşte
reken yapılan toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan masraflar ile koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu 
"ile vurularak veya takibat esnasında hastalanarak ölmeleri veyahut kaçak takibinde kullanıla-
mıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların bedelleri nispetinde koruyuculara verilecek 
tazminatlar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
'Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak ecnebi memleketle

re gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ye derneklere katılma payı 

Milletlerarası şarapçılık ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verile
cek katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Korresta'nın İstanbul'da yapılacak umumi heyet toplantısı masrafları 
İnhisar mevzuu ile ilgili bulunan bu kongre için muktazi her türlü giderler bu maddeden öde

nir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre, muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya ge

tirilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satınalma be
delleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate masraf
ları ile yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 10 — Kurs umumi masrafları 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleri ile diğer masraflar bu ter-
tipden ödenir. 
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Madde 20 — öğrenci bursları 

Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları 
bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — İnhisar memurları meslek kursu umumi masrafları 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, kurs talebeleri için kiralanacak bina kira 

bedeli ve her çeşit kurs masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet ve masraflarla 

alâkalı mal bedeli ve benzeri masrafları ile iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve büt
çeye taallûk edenler bu tertipden ödenir. 

Fasıl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım 
Diğer bilûmum işçi -kurul ve sendikalarına yapılacak yardımlar da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertibe decekleri müsamerelere ait biletleri satmalraak 

suretiyle, yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 6553 sayılı Kanun ile tadil edilen 16 ncı 

maddesi gereğince iyi şarap imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açı
lacak müsabakalarda muvaffak olanlara tesbit edilen hesaplara göre, verilecek mükâfat ile aynı 
kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Umum Müdürlük binalariyle, (Kira ile tutulanlar dâhil) idarehane, fabrika, tuzla, ambar, 
imal ve doldurma evleriyle, idare malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve 
yine idareye ait diğer gayrimenkullerde, (Mütedavil sermaye Talimatnamesinin ikinci maddesi
nin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler haricolmak üzere) yaptırılacak her çeşit tamir masrafları 
bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim 
ücretleri, keşif ve tetkikat için inşaat mahallerine giden elemanlarla inşaat kontrollerinin yol mas
rafları ve yevmiyeleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak sair masraflar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma 
Madde 11 — Umum Müdürlük binası inşaatı 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Yaptırılmasına ve satmalmmasma veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 
imal vie doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, işçi lojmanları, emanet ambarları ve gay-
rimenkullerle bunlar için satınalmacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe giM gayrimenkul -
lerin karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin 
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gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle yalnız U. Müdürlük ve vilâyetler inşaatında keşif ve tetddkat için inşaat mahal
line giden elemanlarla inşaat kontrollerinin yol masrafları, yevmiyeleri, çay fabrika ve atelyele-
rinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yollarına ait masraflarla bu hu
susta yapılacak sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satınalınacak ve yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme atelyeleri ve ambarlan 

Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işleme atelye ve ambarları yaptırılması, sa-
tmalmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya sa
tmalmması bedel ve masraflariyle, bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol 
malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu fasla dâhildir. • 

Fasıl 741 — 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 
Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 
Madde 30 — Rize Çay fabrikaları 

Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa 
edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, 'bunlara ge
rekli her çeşit makina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtalarının satmalmması ve işçi lojmanları 
yaptırılması bu işlerin yapım, keşif ve 'kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin günde
likleri, bu işlere ait ilân ücretiyleriyle, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve malzeme bedelleriy
le çay fabrika ve atelyelerinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yolla
rına ait masraflar ve bu hususta yapılacak sair ödemeler bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satınalınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelleri 

ile yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerin yapım, keşif ve kontrol ve 
sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje plân; tanzimi 
ücretleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma masrafları 

Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis %nasraflariyle bu 
işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait 
ilân ücretleri, harita, kadastro masrafları proje ve plân tanzim ücretleri, proje kontrol ve malzeme 
bedelleri ile bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye.usullerine tâbidir.) 
En çok 700 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası ve bu yolların 

bakımı için toptan Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenebilir. 
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(E) cetveli 1959 yılı kadrosu 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Lira K. Ay Lira 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

203 11 Umum Müdürlük mu
vakkat müstahdemler 
ücreti 

13 Fabrikalar ve işletme
ler muvakkat müstah
demler ücreti 

Kurs öğretmeni (*) 
» » (*) 
» » (*) 

ilköğretim kursu öğretmen
leri (*) 

9 
9 
8 

o O 

300 
400 
500 

350 

12 
12 
12 

12 

11 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil geçici hizmetliler 

Yüksek teknik eleman 
Umum Müdürlük mu
vakkat müstahdemler 
ücreti 

Vilâyetler 

» 
» 
» 

Sürveyan 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

11 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
700 
600 
600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 24 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

Yabancı uzman ve hiz- Organizasyon ve işletme uz-
metlilerle bunlara yar- manı 
dımcı personelin ücreti (Uzman veya teknisiyen) 

2 525 
2 250 1,5 

Yekûn 

12 625 
3 375 

16 000 

(*) Kadro ücretinin 2/3 hesabiyle ödenecektir. 

» © - « 
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1960 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. Nl 
Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/459) 

T. Ü. . 
Başvekâlet '• ' "" '* 30 Kasım 19:'9 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Nayı: 71 -1022/2937 ' %'%' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 30. X I . 1959 tarihinde kararlaştırılan Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve 
ilişiklcriyle birlikte, sunulduğunu saygılanmla %vz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1960 malî yılma ait Bütçe kanunu lâyihası ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi : 
Mezkûr umum müdürlüğün 1960 mali yılı hizmetleri için 9 339 087 lira tahsisat itasını tazam-

mun etmektedir. 1959 senesinde bu tahsisat 7 756 647 lira idi. 

Geçen sene bütçesine nazaran müşahede olunan 1 614 940 lira fazlalık ve 32 500 lira eksiklik 
bu lâyihaya ekli (A) cetvelinin ilgili bölümlerinde tafsilâtiyle açıklandığı üzere : 

a) Bâzı çiftliklerle fidanlıkların yeniden bünyemize alınması sebebiyle (L) cetvelinden çıkarıl
ması ve (D) cetveline konulması zaruri görülen kadrolardan ve Döner Sermaye bütçelerinden yer-
almış bâzı elemanların katma bütçeye naklinden ve 7244 sayılı Kanunla aylıklara yapılan zam 
sebebiyle Emekli Sandığına ödenmesi lâzımgelen iştirak hisselerine sirayetinden, 

b) Harcırah yevmiyelerinin artırılmış ve buna muvazi olarak nakil masraflariyle diğer mal
zeme ve demirbaş fiyatlarında artış husule gelmiş olmasından neşet etmiş bulunmaktadır. 

Yukarda görülen artışın 1 387 270 lirası maaş ve ücretlerle başka haklara, 150 500 lirası Yöne
tim masraflarına, 52 170 lirası daire hizmetlerine, 25 000 lirası yatınm masraflarına ve 32 500 lira 
eksiklik de borçlara ait bulunmaktadır. 
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Masrafların taallûk ettikleri fasıl ve maddeler itibariyle izahına gelince : 

A - 1) Gider bütçesi 

ÎKÎNCÎ KISIM 

F . M. 

201 11 7244 sayılı Kanunla kabul edilen artışa göre, 5433 sayılı Teşkilât Kanununa ekli 1 
numaralı kadro cetveli tutarı 750 000 liraya baliğ olmaktadır. 
Geçen sene (L) cetveline alınmış olan 7 memurdan 6 adedinin, 6 İşletmenin yeniden 
bünyemize almmasiyle artan iş hasmına muvazi olarak serbest bırakılmasına lüzum 
hâsıl olmuş yalnız 1 aded memurun (L) cetvelinde ipkası icabetmiştir. Binnetice yu
karda tesbit edilen kanuni kadro karşılığı 750 000 liradan (L) cetvelinde bırakılan 450 
lira aylıklı 1 memurun 1 senelik tutarı 5 400 lira tenzil edilerek bakiye 744 600 lira 
ödenek konulmuştur. 

13 5433 sayılı Teşkilât Kanununa ekli 2 numaralı kadro cetveli tutarı 2 552 400 liraya 
baliğ olmaktadır. 
Geçen sene (L) cetveline alınmış olan 58 kadrodan 14 adedinin, 6 İşitmenin yeniden 
bünyemize alınması sebebiyle serbest bırakılmasına zaruret hâsıl olmuş 44 aded kadro 
yine (L) cetvelinde bırakılmıştır. 
Yukarda tesbit edilen kanuni kadro karşılığı 2 552 400 liradan (L) cetvelinde bırakılan 
44 kadro karşılığı 232 800 lira tenzil edilerek bakiye 2 319 600 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Halen merkezde açık aylığı alan memur yoksa da vukuu muhtemel açık maaşını karşıla
mak üzere geçen yıl olduğu gibi bu .senede (ayrıkların bir misli artışı sebebiyle) 4 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

23 Halen işletmelerde ve merkez atölyesinde açık maaşı alan memur yoksa da vukuu 
muhtemel açık maaşını karşılamak için geçen sene olduğu gibi bu sene de (aylıkların 
bir misli artırılması sebebiyle) 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

202 11 1. 7244 sayılı Kanunla hizmetli ücretleri geçen seneye nazaran bir misli artırılmış 
ve mezkûr kanunun 5 nci maddesiyle* derece esasına bağlanmış olduğundan (D) cetve
linde yer almış olan müstahdem kadrolarının ve tahsisatının ona göre tesbiti icabet
miştir. 
2. Döner sermaye hesaplarımızın Başvekâlet Umumi Murakabe mütehassıslarmca tet
kiki neticesinde tanzim olunan ve Büyük Millet Meclisine intikâl eden raporlarda; dö
ner sermaye bütçelerinde sürekli işçi ve usta kadroları arasında yer almış ve istihdam 
edilegelmekte bulunmuş olan mühendis, teknisiyen ve revizör gibi kadroların katma 
bütçe mevzuu olacağı ifade olunarak durumun ıslahı ısrarla istenmekte olunduğundan 
bu temenniye uyularak personel mevzuunun salim bir mecraya konulması ve bundan 
böyle 7244 sayılı Kanunla derpiş edilen nizam içinde yürütülebilmesi maksadiyle döner 
sermaye kadrolarında yer almış olan personelden bir kısmının imkân nispetinde (D) 
cetveline nakli cihetine gidilmiştir. -
3. 1959 senesinde yeniden bünyemize katılmış 3 çiftlik ile katılması derdest bulunan 
3 çiftlik ki ceman 6 çiftlik ve 18 fidanlık işletmesi dolayısiyl'e genişi iyen iş hâcrrima 
muvazi olarak ve keza teknik bilgi istiyen sertifikasyon, tohum analizi ve kültür tek
nik gibi işlerde çalıştırılması lüzumlu bulunan mütehassıs eleman ihtiyacı nazara alına
rak yıllık tutarı 244 200 liraya baliğ olan ceman 27 aded ihdas ve ilâvenin yapılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. Binnetice bu bölüme ilişik (D) cetvelindeki 122 aded kadro 
için 975 600 lira ödenek konulmuştur. 
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13 202/11 nci bölüm münasebetiyle arz edilen sebeplerden ve 5433 sayılı Kanunun- 32 nci 
maddesine tevfikan yeniden bünyemize alınmış Beydere, Bursa, Yeşilköy, Alata, Çayır-
ova ve Adana çiftıkleriyle 1960 yılında idaremize devredilecek 18 fidanlığın lüzumlu 
kıldığı asgari personel ihtiyacı (halen mevcut çiftliklerin döner sermaye kadroların
dan naklen ilâve edilenler de dâhil olduğu halde) 104 aded ve 701 400 lira fazlasiyle 
müfredatı ilişik (D) işaretli cetvelde görüldüğü üzere 230 aded hizmetli kadrosunun 
bir senelik tutarı 1 515 600 lira bu maddeye tahsisat konulmuştur. 

203 11 Tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira tahsisat konulmuştur. 
13 İşletmelerimizde açılacak kurslar için öğretmen ücretlerine karşılık olmak üzere 2 250 

lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Genişleyen işlerin icabı olarak bu sene (L) cetvelinden çıkarılan memurlar da nazara 
alınarak 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Genişliyen işlerin icabı olarak bu sene (L) cetvelinden çıkarılan memurlar da nazara 
alınarak 10 000 lira fazlasiyle 60 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Bu sene (L) cetvelinden çıkarılan memurlar nazara alınarak 500 lira fazlasiyle 2 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

23 Bu sene (L) cetvelinden çıkarılan kadrolar da nazara alınarak 2 000 lira fazlasiyle 
10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

31 7244 sayılı Kanunla yapılan zam nazara alınarak 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 
33 7244 sayılı Kanunla yapılan zam nazara alınarak 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
40 1 500 ve daha yukarı rakımlı 1. işletmemiz (Alparslan) mevcudolup bu işletmenin 12 

memuru bulunduğundan ayda 15 liradan 6 ay müddet için geçen sene olduğu gibi 1 080 
lira tahsisat konulmuştur. 

207 Tertibin muhafazası maksadiyle gecen sene olduğu gibi bu sene de 1 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun ve ekleri gereğince T. C. Emekli Sandığına idarece ödenmesi ge
reken % 7 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları olarak; 201 - 11, 201 -
13, 201 - 21, 201 - 23, 202 - 11, 202 - 13 ncü bölümlerde mevcut tahsisatın % 6,5 u 
üzerinden hesabedilerek 361 755 lira tahsisat konulmuştur. 

12 5434 sayılı Kanunun icabı olarak idare tarafından T. C. Emekli Sandığına ödene
cek olan % 1 ek karşılıklar için 201 nci bölümün 11, 13, 21, 23 ncü maddeleriyle 202 
nci bölümün 11 ve 13 ncü maddelerinde mevcut tahsisatın %1 i nispetinde hesab
edilerek 55 654 lira tahsisat konulmuştur. 

13 7244 sayılı Kanunla aylıklara yapı'an zamma muvazi olarak Emekliye ayrılacakların 
ikramiyeelrini karşılamak üzere 80 000 lira tahsisat konulmuştur. 

14 5434 sayılı Kanunun 38 nci maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığına ödenmesi 
gereken yönetim masrafları her sene mezkûr sandıkça tahakkuk ve talebedilegelmek-
te olduğundan bu isteği karşılamak üzere 209/11 nci bölüme 'konulmuş olan tahsi
satın 0, 1 454 nispeti üzerinden hesaJbedilen 60 700 lira taftısisat konulmuştur. 

15 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığınca talebedi-
lecek diğer masrafları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

210 5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle kabul ve 7237 sayılı Kanunla bir misli artı
rılan temsil tahsisatı ayda 350 lira hesabiyle 4 200 lira tahsisat konulmuştur. 

218 5433 sayılı Teşkilât Kanunumuza bağlı 1 ve 2 sayılı kadro cetvellerinde, 32 veznedar 
mevcuttur. Bunların aylık tutarı 13 000 liradır. Aynı Teşkilât Kanunumuzun 27 nci 
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maddesi gereğince aylık tutarlarının % 20 si (7244 sayılı Kanun gereğince % 10 ıı) 
üzerinden (hesabedilen kasa tazminatı ayda 1 300 lira olup senelik tutarı 15 600 lira, 
kadro üstünde maaş alanlarla terfi suretiyle kadro üstünde maaş alacaklar için takri
bi 1 900 lira ki ceman 17 500 lira tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

10 Kırtasiye fiyatlarında 1 . VI . 1959 tarihinden itibaren % 20 kadar artış olduğu Dev
let Malzeme Ofisinin 1 . I . 1959 tarihli ve 3 numaralı fiyat listesini tadıl eden 
18 . V . 1959 tarihli ve 8627 sayılı listesi münderecatmdan anlaşılmaktadır. Bundan 
başka 6 işletme yeniden kurulmuş olduğundan merkezin kırtasiye ihtiyacı biraz daha 
artmış olacakır. Bu cihetler nazara, alınarak 3 000 lira fazlasiyle 13 000 lira tahsisat 
konulmuştur, 

20 Noksanların ikmali ve eskimiş olanların yerine yenilerinin alınması için geçen sene 
olduğu gibi 25 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Noksanların tamamlanması ve eskir iş olan hesap ve yazı m akmaların m ve sair de
mirbaşların tamir ve yenilerinin alınması için geçen sene olduğu gibi 50 000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

40 Umumi, müdürlük ihtiyaçlarını karşılamalk üzere geçen sene olduğu gibi 8 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

50 Geçen sene olduğu gibi 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
60 Yeni fiyat artışları nazara alınarak 5 000 lira. faslasiyle 17 500 lira tahsisat konul

muştur. 
10 Bünyemize 6 işletmenin katılması v e . % 20 riyal arlısı mizam alınarak 30 000 liri 

taihsisa t konulmuştu r. 
20 Geçen sene olduğu. gibi 30 000 lira tahsisat konulmuştur. 
30 Aynı sebep ve mülâhazalarla 10 000 lira ilâvesiyle 40 000 lira tahsisat 'konulmuştur, 
40 Aynı sebeple 1 250 lira fazlasiyle 12 500 lira tahsisat konulmuştur. 
50 Bünyemize katılmış olan 6 işletmenin ihtiyacı da nazara alınarak 2 000 lira fazla

siyle 17 000 lira tahsisat konulmuştur. 
60 Bu C) işletmenin ihtiyacı da nazara alınarak 4 000 lira fazlasiyi.'"'• 44 000 lira tah

sisat konulmuştu r. 
Geçen yılın aynı olarak 45 000 lira tahsisat konulmuştur. 

11 İşletme adedinin 1/4 nispetinde a,rtması sebebiyle muhaberenin çoğalacağı ve PTT 
ücretlerinde % 50 ye yakın artış nazara alınarak 6 000 lira fazlasiyle \S 000 lira. 
tahsisat konulmuştur. 

13 Aynı 'sebeplerle 6 000 lira fazlasiyle 18 000 lira tahsisat konulmuştur. 
21 Telefon 'masraflarım karşılamak üzere 19 000 lira. tahsisat konulmuştur. 
23 Bu bölüme geçen sene olduğu gibi .12 000 lira tahsisat 'konulmuştur. 

7 634 lirası İstanbul. Yollama Memurluğu için olmak üzere geçen sene olduğu gibi 
bu sene de 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
24 müstahdemin kumaş ve işçilik ücreti ile ayakkabıları için 13 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. Geçen sene 20 müstahdem için bu bölüme 11 000 lira tahsisat konulmuş 
idi. 

10 1959 yılı bütçesiyle harcırahlar % 25 artırılmış ve asgari yevmiye 6 liradan 10 li
raya, çıkarılmıştır. Nakil vasıtaları ücretleri yükselmiştir. Yeni açılan çiftliklere tâ
yin edilecek personelin hraeırahı da nazara alınarak geçen seneden % 50 fazlasiyle 
tiQ 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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20 1959 yılı Bütçe Kanunu ile harcırah yevmiyelerinin % 25 artırılması asgari yevmi
yenin 6 liradan 10 liraya çıkarılması, nakil vasıtaları ücretlerine yapılmış olan zam
lar sebebiyle geçen seneye nazaran % 35 fazlasiyle 65 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

30 1959 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesiyle müfettiş yevmiyeleri bir mislinden 
fazla artırılmıştır. Nakil vasıtaları ücretlerinde vukua gelen artış da nazara alına
rak Teftiş programına ve müfettiş adedine göre bilhesap 86 000 Ura tahsisat konul
muştur. 

40 Dış memleketlerde yapılmakta olan toplantılara umum müdürlüğümüz elemanlarının 
da iştiraklerinin temini ve komşu memleketlerdeki yenilikleri görerek bu sahada gör
gü ve bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilecek elemanların harcı
rahlarını karşılamak üzere 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

308 11 Harcırah yevmiyelerinin % 25 artışı asgar^ yevmiyenin 6 liradan 10 liraya çıkarıl
mış bulunması, ilâç fiyatlarının yükselişi ve (L) cetvelinden çıkarılan memurlar da 
nazara alınarak 4 000 lira fa r ıasiyb 8 000 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Yukarda arz edilen sebeplere binaen bu bölüme 8 000 lira fazlasiyle 16 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

309 21 Geçen yıl bütçesiyle kabul edilmiş olan 8 000 lira aynen konulmuştur. 
22 Geçen yıl bütçesiyle kabul edilmiş olan 3 000 lira tahsisat aynen konulmuştur. 

403 Geçen sene bütçesiyle kabul edilmiş olan 5 000 lira tahsisat aynen konulmuştur. 
407 30. Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ııci maddesi gereğince geriverilmesi icabeden pa

ralar olduğu takdirde bunu karşılamak için 500 lira tahsisat konulmuştur. 
40 1960 yılında açılması muhtemel dâvalar için geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tahsisat 

konulmuştur. 
416 5433 sayılı Kanunun 28 ııci maddesi gereğince açılmış bulunan Gözlü, Altmova, Polat

lı, Malya, Dalaman, Gelemen, Alparslan, Bâlâ çiftliklerindeki okulların mefruşa.t, ten
vir teshin ve sair masraflarını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 20 000 lira 
tahsisat konulmuşur. 

419 1960 yılında bitmesi beklenen dâvalar ile aynı yılda açılacak dâvaların mahkeme mas
raflarını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

446 Katma Bütçeye ait 1 aded nakil vasıtasının sigorta fon karşılığı için geçen sene olduğu 
gibi 100 lira tahsisat konulmuştur. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa yardım fonuna ödenmek 
üzere gelir bütçesi yekûnunun binde biri nispetinde 9 395 lira hesabedilerek konul
muştur. 

448 Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (g) fıkrasiyle 1959 yılında tatbik edilmiyen 6696 
sayılı Kanunun 1960 yılında da tatbik edilmiyeceği düşünülerek yelnız tertibin muha
fazası maksadiyle 1 lira tahsisat konulmuştur. 

450 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okutulacak 25 ve Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde okutulacak 20 öğrenci için ayda 175 lira üzerinden hesabedilen burs üc
retleriyle 2 250 lira diğer masrafları olarak ceman 96 750 lira tahsisat konulmuştur. 

451 10 Matbua fiyatlarının ve ihtiyacın artışı nazara alınarak 2 000 lira fazlasiyle 6 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

20 Umum Müdürlüğün her sene yapmakta olduğu toplantı masraflarının karşılanması, çe
kilecek fotoğraflarla bunların teksir masrafları ve sair her çeşit masrafların karşılan
ması için geçen yıl bütçesiyle kabul edilen tahsisat aynen konulmuştur. (1 500 lira) 
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Çiftçiye yeni ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve bu sahadaki bilgilerini bro
şür, gazete, dergi ve kitaplarla ve sair vasıtalarla köylere kadar duyurabilmek ve mü
tekâmil memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de bölgelere göre ihdas edilen tarla 
günlerinde çiftliklerin verimli çalışmalarını köylü ve çiftçi vatandaşlara gösterebilmek 
üzere geçen sene olduğu gibi bu macdeye 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Ziraatın mu'h'telif şubelerindeki mesainin bugünkü yeniliklere vâkıf ve ihtisas sahibi 
'elemanlar (tarafından yürütülmesi her bakımdan faydalı olacaktır. Bu 'maksatla halen 
ihtisasta bulunan 2 elemandan birisi 1960 yılında dö'necek ve yeniden 1 eleman Birle
şik Amerika'ya ve 1 eleman da Almanya'ya gönderilecektir. Bu elemanların gidiş 
geliş masrafları foiihesap 54 080 lira tutmakotadır. Geçen seneden 11 340 lira fazla 
olarak 452/10 ncu maddeye 54 080 lira tahsisat konulmuştur. 
Teknik sahada terakkiye ve yeniliklere ihtiyaç gösteren teşkilâtımız için 1960 yılında 
teknik yardıımdan faydalanmak suretiyle geçen sene olduğu gibi 12 eleman Birleşik 
Amerika'ya gönderileceMir. Geçen seneye nazaran taihsisat miktarında görülen 28 710 
liralık far'k 'harcırah yevmiyesinin 60 liradan 160 liraya yükseltilmesinde ve nakil vası
taları ücretlerinin artmış olmasından ileri gelmektedir. Bu maddeye ıbiLhesap 191 520 
lira tahsisat 'konulmuştur. , 
Bilhassa istihsal müessesesi olan idaremizin elde ettiği çeşitli (mahsullerin teşhiri ve 
maihsul 'kalitesinin yükseltilmesi için gereikli teknik icapların halika duyurulması Vb 
(gösterilmesi amaciıyle !her sene sergi ve fuarlara iştiralkiımiz hem bir ihtiyaç halini al
mış ve hem de Teşkilât Kanunumuzun lüzumlu kıldığı hususlardan madu't bulunmuş
tur. Geçen senenin aynı olarak bu sene bütçesine konulmuş olan 50 000 lira ile hem 
izmir Fuarında Ziraat Müzesi yanındaki pavyonumuz tamir edilecek: ve hem de fuara 
iştirak ve teşhir masrafları karşılanacaktır. 
5433 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 2 trci maddesinin (f) fıkrası bu kanun mevzuuna 
giren işlerde öğretici .mahiyette kurslar laçılmasını âmir (bulunmaktadır. Bu lüzuım ve 
iealbm yerine getirilmesi için geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Konuklar, Ulaş, 
Türlkgeldi, Yalova, (Memen, Dörtyol, Çiçekdağı çiftliklerimizde hayvancılık:, ziraat 
sanatları, meyvacılık 'kursları 15 ve 30 gün müddetle açılacaktır, iaşe, tedris ve mü
teferrik masraflar olarak ibilhesap 53 000 lira masraf tesbit edilmiş ve bu miktar tahsi
sat konulmuştur. 
Yalova Çiftliği 4 lü lojman inşaatının katî hesaplara göre çıkacak borç bakiyesi tah
mini 15 000 lira ve zuhuru melhuz diğer müteferrik 'borçlar için 5 000 lira ki ceman 
20 000 lira tahsisat konulmuştur. 
İğdır Çiftliği inşaatının Ikatî hesaplar neticesi fiyat farkı ile birlikte çıkacağı tahmin 
edilen borç için 60 000 lira, nenesi içinde ödenmediği takdirde 6 ncı madde hükmü tat
bik edileceğinden zuhuru melihuz diğer müteferrik borçlar için geçen sene olduğu gibi 
15 700 lira tahsisat (konulmuştur. ~ 
idare aleyhine «açılmış olan üç dâvanın 1959 yılında kesinleşmesi halinde mezkûr yıl 
bütçesinde mevcut tahsisat bu borçları karşılıyabileceğinden 1960 yılı için bu tertibe 
konulan tahsisata ihtiyaç kalmıyacaktır. Ancak 1959 yılında 'kesinleşmediği ve 1960 
senesine intikal ettiği takdirde ilâmların infazını mümkün kılabilmek için kifayetine ka
naat edilen 250 000 lira tahsisat konulmuştur. 

(S. Sayuı: 54) 



(A/2) Yatırımlar 

İdarenin katma bütçeye ait halen 24 adad idare binası, 311 adad memur lojmanı 
ve 25 adad çelik hangarı mevcuttur." İdare binaları onarımı için 10 000 lirası mer
keze aidolmak üzere 51 000 liraya htiyaç görülmüştür. Her idare binasına vasati 
1 800 lira isabet etmektedir. 311 aded memur konutu için 49 000 lira ihtiyaç tesbit 
olunmuştur, Binnetice 'bu bölüme geçen seneden 25 000 lira fazlasiyle 100 000 lira 
tahsisat •konulmuştur. 
Çiçekdağı Devlet Üretme Çiftliği id ire binasının ikmâli ve ikalörifer tesisatı için 
100 000 lira, Turunçgiller idare binasının ikmâli için 20 000 lira, Malya Çiftliği 
idare binasına kat ilâvesi için 80 000 lira, Türkgeldi Çiftliği idare binasına kat 
ilâvesi için 80 000 lira, Hatay Çift iği idare binasının ihtiyaca uygun hale konul
ması için 50 000 lira M ceman 330 000 lira ihtiyaç tesbit edilmiş ve bu miktar tah
sisat konulmuştur. 
Halen 9 işletmemizde memurların iskânı için sıkıntı çekilmekte, mevcutlar ihtiyaca kâfi 
gelmemekte "olduğundan 1960 senesinde Alparslan Çiftliğinde 1 aded, Dalaman Çift
liğinde 2, Acıpayam Çiftliğinde 3. Balâ Çiftliğinde 1, Çiçekdağı Çiftliğinde 2, 
Hatay Çiftliğinde 2, Koçaş Çiftliğinde 1, Konuklar Çiftliğinde 2, İğdır Çiftliğinde 
2 olmak üzere ceman 16 aded ikili lojman inşa edilecektir. Lojmanların 200 M2 sa
hası olup M2 si 300 liradan 960 000 lira tutmaktadır. Keşif üstünde çıkacak mas
raflar için 40 000 lira ilâvesiyle geçen sene olduğu gibi 1 000 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 
Altmova, Gözlü, Malya, Ceylânpmar çiftliklerinde kurulmuş olan büyük selektör 
binaları inşaatının ve noksanlarının ikmali için geçen sene olduğu gibi 150 000 lira 
ödenek konulmuştur. 
Lâyihanın ikinci maddesi : 
Birinci maddede derpiş edilen hizmetlerin icabettirdiği masrafları karşılıyacak miktar
da tahmin edilen varidatı tesbit ve bu varidatın membalarını (B) işaretli cetvelde 
göstermektedir. 
Filhakika Devlet Üretme Çiftlikler Umum Müdürlüğünün kuruluşuna dair olan 5432 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, katma bütçe giderlerinin tamamının döner serma
yenin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunmaktadır. 
Lâyihaya bağlı (B) cetvelinde aç lan birinci fasıl bu suretle elde edilecek gelirin, irat 
kaydını temine matuftur. (9 380 000 liradır.) 
Katma bütçenin tatbikatından elde edilecek çeşitli varidat da olabileceğinden aynı 
cetvelde açılan 3 hcü fasıldan da 14 737 lira gelir tahmin edilmiştir. 
Bu suretle sağlanacak gelirlerle gi lerler biri birine denk olarak karşılanmış bulun
maktadır. 
Lâyihanın üçüncü maddesi : 
5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddos'nin 1960 yılında da tatbikine mezuniyet v e r i m i 
tedir. 
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Lâyihanın dördüncü maddesi : 
3656 sayılı Kanunun 19 neu ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri mevzuuna giren ve derece

lendirilen hizmetlerin kadrolarının (D) işaretli cetvelde tesbit edildiğini göstermektedir.. 

202/11 ve 202/13 ncü bölümlere konulan tahsisat münasebetiyle de izah olunduğu üzere : 

Geçen sene bütçesine bağlı (D) işaretli cetveldeki personel. 

a) Merkezde 95 aded ve aylık tutarı 60 950 lira iken 1960 yılında 27 aded fazlasiyle 81 300 
liraya. 

b) İşletmelerde 126 aded ve aylık tutarı 67 850 lira iken 1960 yılında 104 aded fazlasiyle 
12'6 300 liraya baliğ olmaktadır. 

Döner sermayede yer almış olan ve (D) cetvelinde mütalâası lâzımgelne bâzı personelin ve ye
niden bünyemize alınmış olan 6 çiftlik ile bünyemize alınması kararlaştırılmış bulunan 18 fidan
lığın personel ihtiyacı nazara alınarak bu ilâvenin yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Lâyihanın beşinci maddesi : 
Kanuni kadrodan hangilerinin 1960 yılında tatbik edilmiyeceğini göstermektedir. 

Lâyihanın Altıncı ve yedinci maddeleri : 
Geçen yıl ve eski yıllar borçlarının ne suretle ödeneceğine dair hükümler vaz'etmektedir. 

Hulâsa ve netice : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğıi yıldan yıla genişliyen teşkilât ve müesseseleri ve 
buna muvazi olarak artan ödenekleriyle, Teşkilât Kanununun tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle 
memleket ziraatinin kalkınmasında kendisine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışa
caktır. 

(S. Sayısı: 54) 
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Rapor 

I 20 - z • 196° 
Bütçe Encümeni Reisliğine. 

Ziraat Vekâleti Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1960 malî yılı katma bütçesi 
tarafımızdan tetkik edildi. 

lyoy ynı outçe raakmiannâ nazaran % 20 gibi normal bir artışla ve 9 339 087 lira üzerinden 
tanzim edilen masraf bütçesinin karşılığını teşkil eden gelirler; mezkûr idarenin kuruluşuna dair 
54öd sayın kanunun ıö ncı maaaesı gereğince aoner sermayenin safi kârından karşılanacağından 
müteferrik gelirlerde nazara alınarak varidat bütçesinde aynı miktar üzerinden tanzim edilmiştir. 

V arıuat ve masraf uutçeıerınm omoımıe aenK olduğu görülmüştür. 
Masraf bütçesinde geçen seneye nazaran görülen % 20 civarındaki artış 7244 sayılı Kanunun 

icabı olarak, ücret ve harcıralhiara yapılması gereken ilâvelerle teşkilâtın genişlemesi sebebiyle mer
kez ve ışıetmeıer (JJ) cetveline ilavesi lüzumuna tarafımızdan da kanaat getirilen !bâzı teknik ve 
idari kadroıaraan ve fiyat tarhlarından neşet etmiş bulunmaktadır. Bu maksatla geçen sene (L) cet
velinden merkez içm Ö memur ve işletmeler ıçm 14 memur serbest bırakılmıştır. Bunların senelik 
tutarı 122 400 liradır. (D) cetveline merkez ıçm 27 eleman ve işletmeler için 104 eleman ilâve olun
muş cur. Bunların senelik tutarı i**5 600 lıracnr. 

Bu vesile ile idarenin teşkilâtı ve ifa etmekte olduğu : 
a) Amme hizmetleri 
;b) Öğreticilik ve örneklik vasıflar] 
c) Sosyal faaliyetleri 
Üzerinde durmayı lüzumlu Sumaktayız. 
1. Mezkûr idare; halen Acıpayam, Alparslan, Altmoya, Balâ, Ceylanpmar, Çiçe'kdağ, Dala

man, Geİemen, Gökhöyük, Gözlü, Halkalı, Hatay, İğdır, Koças, Konuklar, Malya, Polatlı, Turunç
giller, Turkgeidi, Ulaş ve Yalova gibi işletmelerinden elde ettiği sertifikalı ve elit hububat to
humlukları, damızlık sığır, koyun ve kümes hayvanları; meyva fidanları ve sebze fidesi yurdun 
her 'bölgesinde çiftçilere ve diğer ihtiyaç sahiplerine tahsis ve tevzi etmektedir. 

İdarenin bu mevzuda kuruluşundan bu yana halka intikâl ettirdiği tohumluk ve damızlıkla
rın miktar ve cinsini gösterir bir liste raporumuza eklenmiştir. 

Yurdun et ve süt ihtiyacını karşılamak: ve aynı zamanda iyi vasıfta yapağı elde etmek üze
re tanzim olunan 5 senelik hayvancılık programının tahakkuku için hayvancılık mevzuuna bil-

sAassa önem verildiği görülmektedir. 
Bu cümleden olarak Cenup bölgesinde yetişen ve bilhassa süt bakımından çok müsaidolan 

tvesi koyun ırkı üzerinde önemle durulmaktadır. 
ince dokuma sanayiimizin ihtiyaç gösterdiği kaliteli yün elde etmek gayesiyle ımuhtelif çift

liklerde 1953 senesinden beri Merinos! aştırmağa başlanmış olup halen 22 260 baş Merinos melezi 
koyun elde edilmiştir. 

Her sene 20 000 koyunun suni tohumlama, yolu ile Merinoslaştırılması programa alınmıştır. 
Bunlardan başka et, süt ve yün ihtiyaçları bakımından Kıvırcık, Akkaraman ve kangal ırkları 

saf yetiştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 
Bu ihtiyaçları temin için halen idare elinde 70 000 kadar koyun bulunmaktadır. 
Sığırcılık faaliyetleri de koyunculuğa muvazi olarak inkişaf halindedir. 
Bu mevzuda başta Montafon melezi olmak üzere, Güney Sarı - Kırmızısı, Doğu Kırmızısı ve 

Siyah - Beyaz Alaca ırkları üzerinde süt ve et veçhesinden çalışıldığı gibi yerli Kara Angüs me
lezi ile Doğu Kırmızısı Hereford melezi üzerinde de et vecJhesi üzerinden çalışılmaya başlanmıştır. 
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Irklarını bildirdiğimiz sığırlardan halen idare elinde 4 638 aded damızlık mevcudolup 5 senc-

^ lik program icabı 1963 yılında asgari 10 000 e çıkarılacaktır. 
Diğer taraftan yine memleketin yumurta ve et bakımından damızlık ihtiyaçlarını karşılamak 

için kümes hayvanları üzerinde büyük bir faaliyete geçilmiş olup halen muhtelif çiftlik ve işlet
melerde 305 000 kapasiteli 32 aded kuluçka makinası ile civciv üretimi yapılmaktadır. Senelik 
istihsalin 500 000 e çıkarılması programa alınmıştır. 

2. Çerkeş'te açılmış olan işletmenin henüz kuruluşu tamamlanamamıştır. Arazi varlığı da 
müsaidolmıyan bu işletmenin tasfiye edilmesi temenni olunur. 

Bu vesile ile İğdır Çiftliği üzerinde durmayı lüzumlu görmekteyiz. 
Bu çiftliğin tabiat şartları ve komşu devletlere hemhudut olması bakımından önemi aşikârdır. 
1953 senesinde kurulmuş olan işletmenin kuruluşunun tamamlanması, arazi ıslahı, Araç ve Ka

rasu feyezanlarından masun tutulması için gerekli şeddelerin yapılması ve kanalların açılması 
maksadiyle mevcut malî imkânların müsaadesi nispetinde dört buçuk milyon lira civarında yatı
rım yapılmış olmasına rağmen henüz maksada vâsıl olunamamış ve su baskınlarının önü alınama
mıştır. 

Kuzey - Doğu bölgesinin kalkınmasında ve bilhassa hayvancılığın inkişafında önemli bir rolü 
olacağı aşikâr buluan bu çiftliğin su baskınlarından korunması için Devlet Su İşleri İdaresinin 
bu bölgede ciddî ve esaslı tedbirler alması lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

3. Yukarda adları yazılı çiftlikler haricinde Ziraat Vekâletine bağlı tohumculuk ve fidancı
lıkla iştigal eden 42 müessesenin ve karşılık paralar fonundan kurulmuş olan 17 fidanlığın 1960 
yılından itibaren kendi bünyesine alınmış olmaları sebebiyle ceman 85 çiftlik ve işletme ile yurdun 
muhtelif bölgelerine yayılmış olan bu idarenin mevcut imkânları nispetinde halka çok faideli 
hizmetler sağladığı ve yukarda yazılı tohumluk ve damızlık tevziatından başka Karadeniz bölge
sinde melez mısır ve Dalaman'da, mensucat sanayiinde çok tutulmakta olan Seylând cinsi pamuk 
yetiştirme mevzuları ele alınmış bulunmaktadır. 

4. Her sene makinalı ziraat, hayvancılık ve ımeyvacılık mevzuları üzerinde açılan kurslarda 
köylü çocukların çok iyi bilgilerle teçhiz edildiği ve şimdiye kadar bu kurslardan makinalı ziraat. 
kısmına 2 020 ve diğer kurslara da 2 517 köylü çocuğunun iştirak etmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Çiftliklerin atelyelerinde çiftçilerin makina ve aletleri tamir edilmekte ve piyasadan temin edi-
lemiyen bâzı alet ve yedek parçalar maliyet fiyatı üzerinden ihtiyaç sahiplerine» verilmektedir. 

Çiftliklere civar yerlerde örnek köyler ihdas olunarak köylülerin ziraatin inkişafına ve teknik 
bilgilerinin artırılmasına çalışıldığı gibi bu mevzularda bilfiil yardımlarda bulunulduğulöğrenilmiş-
tir. 

Bu suretle Devlet Üretme Çiftlikleri örneklik ve öğreticilik faaliyetlerine devam etmektedir. 
5. Mezkûr idarenin sosyal hizmetleri cümlesinden olarak; 
Kuruluş Kanununun icabına uyularak şehirlerden uzak çiftliklerde açılan ve öğretmenleri Maarif 

Vekâletince tâyin edilen okullara civar köy çocuklarının da devamı imkân altına alınmıştır. 
Köylü hastalar, çiftlik doktorunun muayenelerinden ve çiftlik revirlerinden istifade etmekte

dirler. 
Çiftliklerde kurulan elektrik tesislerinden civar bölge halkı ve resmî müesseseler faydalanmakta

dır. 
Çiftlik mensuplarının çocuklarının orta ve yüksek tahsillerini tamamlaması için Ankara'da bir 

yurt tesis edilmiştir. Halen 60 öğrenci bu yurttan faydalanmaktadır. 
Çiftliklerde gösterilen terbiyevi ve meslekî filmlerle civar köylülerin çiftliklerle temasları daha 

ziyade sıklaştırılmakta ve tabiatiyle görgü ve bibilerinin artması sağlanmaktadır. 
Halkın emrinde ve hizmetinde olmanın zevk ve heyecanı içinde bu idareye her bakımdan daha 

geniş imkânlar sağlanması başlıca temennimizdir. 
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Hulâsa ve netice 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün geçen yıl bütçesine nazaran 1 557 440 lira 
fazlasiyle 7 759 089 lira olarak tanzim olunan normal bütçesinin ve yine geçen seneye nazaran 
25 000 lira fazlasiyle 1 580 000 lira olarak tanzim edilmiş bulunan yatırım bütçesinin fasıl ve mad
deleri üzerindeki tetkiklerimiz neticesinde ko/ıulan tahsisatın mevzuata ve ihtiyaca uygun eiduğu 
görülmüş olduğundan yüksek tetkik ve tasviplerinize saygıyla arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Gazianteb Mebusu Kars Mebusu Kastamonu Mebusu Manisa Mebusu 

E. Cenanı B. öcal N. Batur S. Mthçıoğlu 

Maraş Mel usu Rize Bebusu Trabzon Mebusu 
E. Sosyal H. Agun 1. Şener * 
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Nev'i 

Hububat: 
istihsal (Ton) 
Tohumluk tevzii (Ton) 
Yemlik ve yemeklik tevzii (Ton) 

Fidancılık ve sebzecilik : 
Meyva fidanı tevzii (Ad.) 
Meyvasız fidan » » 
Bağ çubuğu » » 
Sebze fidesi ,» » 
Aşı kalemi » » 
Sebze tohumu » (Kg.) 

Hayvancılık :, 
Damızlık Sığır (Ba§) 

» Koyun » 
» Piliç (Ad.) 
» Yumurta » 

— 1 4 -
19.:0 

95 542 
55 053 
10 092 . 

54 334 
210 244 

ı 000 
13 640 

60 
50 

1951 

96 792 
45 512 
9 303 

72 078 
309 556 

30 445 
20 496 

100 
50 

19 528 

1952 

101 080 
72 P23 
10 122 

77 065 
177 223 

281 572 
30 195 

150 
648 

4 500 
15 000 

1953 

152 874 
96 899 
19 138 

52 330 
230 649 

166 917 
15 627 

152 
1 355 
5 600 

16 750 

(S. Sayısı: 54) 



1954 

74 470 
43 294 
8 195 

173 274 
116 666 
53 000 
500 441 
20 424 

128 
1 495 
5 699 
52 000 

1955 

101 360 
68 293 
8 361 

237 680 
58 710 
68 800 
509 525 
12 802 

223 
1 893 
4 341 
16 807 

1956 

96 972 
67 773 
7 538 

265 212 
58 710 
197 260 

1 335 232 
31 275 

64 
1 298 
19 755 
20 847 

— 15 
1957 

132 621 
71 603 
6 592 

271 298 
158 615 
50(̂ 000 

1 415 255 
11 500 

160 
985 

40 820 
172 000 

— 
1958 

111 703 
69 124 
10 000 

466 450 
98 450 
402 600 

1 676 179 
6 815 
6 230 

150 
*1 500 
132 249 
250 000 

1959 

74 202 
36 000 
10 000 

639 842 
177 133 
708 600 

2 551 125 
15 000 
6 284 

350 
2 800 

195 981 
274 087 

Yekûn 

1 037 61P 
626 374 
99 341 

2 309 563 
1 595 956 
1 930 260 
8 573 691 
177 774 
12 514 

1 537 
12 074 
408 945 
837 019 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/459 
Karar No: 43 

30 . I . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılıp Başvekâletin 30 . XI . 1959 tarihli ve 
71-1022/2937 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla 
Ziraat Vekili, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
nün 1960 yılı bütçesini encümenimiz namına tet
kik eden raportörlerimizin hazırladıkları rapor 
mütalâa edildikten ve Umum Müdürlüğün faali
yetine ait hususlar üzerinde verilen izahat dinlen
dikten sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetki
kine ""ekilim istir. 

Umum Müdürlük 1960 yılı bütçesinin cari 
masraflar tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 1 557 440 lira 
f azlasiyle 7 759 087 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 25 000 lira faz-
lasîvle 1 580 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmakta olup fasıl ve maddeler 
üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebep
leri lâyihanın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah 
edilmiştir. 

G-erek (A/ l ) ve gerek (A/2) işaretli cetvel
ler üzerinde yapılan incelemede fasıl ve madde
lere mevzu tahsisatların hizmetlerin ifasına yeter 
derecede olduğu görülmüş ve bu suretle mezkûr 
cetveller Hükümetin tesbit ve teklifi veçhile en
eümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı varidat cetveli 
yekûnu, masraf cetvelleri yekûnuna tekabül et
mek üzere, döner sermayenin yıllık safi gelirin
den tefrik edilecek 9 324 350 lira ile çeşitli vari

dattan elde edileceği tahmin olunan 14 737 lira 
ki, ceman 9 339 087 lira olarak Hükümetçe tes
bit ve teklif edilmiş olup, eneümenimizce de ay
nen kabul edilmiştir. 

4 Madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe kanunu lâyi
hası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Umu 
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 
Kâtip 

Diyarbakır Artvin Aydın 
M. H. Ünal H. Çeltikçioğlu N. Celim 

Bolu Çorum Denizli 
N. Tütüncüoğlu Y. Gürsel M. Karasun 

Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 
/ / . Z. Tigrel H. Turgut M. Başkurt 

Gazianteb İsparta 
E. Cenanı T. Tığlı 

Kars JCastamonu 
B. Öcal N. Batur 

imzada bulunamadı 
Kastamonu • Kayseri 

M. îslâmoğlu O. Kavuncu 
Maraş Rize 

Muhalifim H. Agun 
E. Soysal 
Sakarya Sinob 

İV. Kirişcioğlu ö. özen 
Van Yozgad 

Muhalifim T. Alpay 
F. Helen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için bağlı (A / l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 7 759 087 lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 580 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 9 339 087 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1960 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işa
retli setvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası 
rle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1960 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu- I 

£S. Şay ŝ: 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. B. E. 

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göore müruruzamana uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1960 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 7. — Bu 'kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

ıc-

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekilli 
•H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sana/yi Vekili 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. tleri 
Sıh. ve tç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N'. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas.-Yay. ve Turz. V. V. 
H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

imar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

$, Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Tahsisatın 

îkinci kısım -
masrafl 

A / l -

nev'i 

Personel 
arı 

- 19 
OETVELÎ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
aşlar 
rkez memurları maaşı 

13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 507 900 744 600 744 600 

21 
23 

11 
13 

memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

1 575 900 
2 000 

3 000 

2 088 800 

518 075 

576 725 

2 319 600 
4 000 

6 000 

3 074 200 

975 600 

1 515 600 

2 319 600 
4 OOG 

6-00J 

3 074 200 

975 600 

1 515 600 

Fasıl yekûnu 1 094 800 2 491 200 2 491 200 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 10 625 1 1 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

geçici hizmetlileri ücreti 39 665 2 250 2 250 

Fasıl yekûnu 50 290 2 251 2 251 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 15 000 20 000 20 000 

13 İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 50 000 60 000 60 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

23 İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

33 İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C, Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese 
nekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 
Memur, hikmetli, emekli, dul ve 
yetim avlıklarmda yapılacak 
derişikliklerin gerektirdiği her 
türlü masraflar karşılığı (Bu 
fasıldan (A/l) işaretli cetvelin 
alâkalı tertiplerine gerekli tah
sisatı aktarmaya Maliye Vekili 
yetkilidir.) 

İkinci kısım yekûnu 

19te 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 

8 000 

2 500 

5 000 
1 080 

83 080 

2 000 

10 000 

5 000 

10 000 
1 080 

108 080 

2 0G<* 
10 000 

5 000 

10 00ü 
1 (M) 

108 080 

1 1 1 

123 700. 
22 500 
40 000 
18 000 
1 000 

205 200 

361 755 
55 654 
80 000 
60 700 
1 000 

559 109 

361 755 
55 654 
80 000 
60 700 
i 000 

559 109 

2 100 4 200 4 200 

15 W 17 500 17 500 

1 330 000 O 0 

4 869 271 6 256 541 6 256 541 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edüen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

302 

10 000 
25 000 
50 000 
8 000 
10 000 
12 500 

303 
m 

13 000 
25 000 
5OÜ00 
8 000 
10 000 
17 500 

13 000 
25 000 
50 0G? 
8 000 
10 00ü 
17 500 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

13 

â l 

23 

Fasıl yekûnu 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtftfâ 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt v 
Posta* telgraf 
ve masrafları 
Merkez posta 
leri 
îşletnieler ve 

e defterler 
ve telefon ücret 

ve telgraf ücret-

merbez atelyesi 
posta ve telgraf masrafları 
Merkez daireleri telefon mas
rafları 
İsletmeler ve merkez atelyesi 
telefon masrafları 

Fasıl yekûna 

115 500 

24 000 
30 000 
30 000 
10 000 
15 000 
40 ooo 

H9 <WÖ 

45 000 

*12 000 

12 000 
A 

15 000 

12 000 

5i 000 

123 500 

30 000 
30 00Ö 
40 000 
12 500 
17 000 
44 000 

173 500 

45 000 

18 000 

18 000 

lörOOO 

12 000 

67 000 

123 500 

30 000 
30 000 
40 000 
12 500 
17 000 
44 000 

173 500 

45 000 

18 000 

18 000 

19 000 

12 000 

67 000 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Fasıl yekûnu 10 000 10 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
harcırahları 

işletmeler ve Merkez Ateiyesi 
kira bedeli 0 0 10 000 

0 Merkez 0 0 O 
O İşletmeler ve Merkez Atetyesi 

kira bedeli 10 000 10 000 O 

Giyecekler 11 000 13 000 13 000 

10 
20 
30 
40 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

40 000 
48 000 
40 000 
15 000 

143 000 

60 000 
65 000 
86 000 
20 000 

231 000 

60 000 
65 000 
86 000 
20 000 

231 000 

11 
13 

21 

22 

Merkez 
İşletmeler ve Merkez Ateiyesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kışım - Daire 
hizmetleri 

4 000 
8 000 

12 000 

8 000 

3 000 

11 000 

547 500 

8-000 
16 000 

24 000 

8 000 

3 000 ' 

11 000 

698 000 

8 000 
16 000 

2 4 ÖOO 

8 000 

3 000 

11 000 

698 000 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

407 

30 
40 

416 

419 
446 

447 

448 

450 

451 
10 
,20 
30 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 

1 000 
1 000 

2 000 

20 000 
10 000 

100 

500 
1 000 

1 500 

20 000 
10 000 

100 

500 
1 000 

1 500 

20 000 
10 000 

100 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa yardım fonu 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon âzalanna verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 

7 776 

10 000 

53 750 

9 395 

96 750 

9 395 

96 750 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma ve tarla 
günü masrafları 

Fasıl yekûnu 

4 000 
1 500 

20 000 

25 500 

6 000 
1 500 

20 000 

27 500 

6 000 
1 500 

20 000 

27 500 
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F. M. 

452 

458 
476 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Staj masrafları 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 

Fuar ve sergi masraf lan 
Kurs umumi masrafları 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

42 740 

162 810 

Fasıl yekûnu 205 550 

50 000 
77 000 

Dördüncü kısım yekûnu 466 676 

54 080 

191 520 

245 600 

50 000 
53 000 

518 846 

54 080 

19i 520 
• m • ı ı m» 

245 600 

50 000 
53 000 

518 846 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 
505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

2 500 
15 700 

300 000 

318 200 

20 000 
15 700 

250 000 

285 700 

20 000 
15 700 

250 000 

285 700 

KISIKLAR YEKÛNU 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

4 869 271 
547 500 
466 676 
318 200 

6 201 647 

6 256 541 
698 000 
518 846 
285 700 

7 759 087 

6 256 541 
698 O00 
518 846 
285 700 

7 759 087 
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A/2 - CETVELİ 

M. Tahsisatın nev'i 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
i 

Bina onarımı 
Yapı işleri 

10 Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 

20 İşletmeler ve merkez memur
ları meskenleri yapımı 

75 000 100 000 

330 000 330 000 

1 000 000 1 000 000 

Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar yekûnu 

100 000 

330 000 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 330 000 1 330 000 1 330 000 

150 000 15Ç000 150 000 

1555 000 1580 000 1580 000 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1959 
Y ı l ı 

tahminleri 

7 746 647 
10 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

9 324 350 
14 737 

9 324 350 
14 737 

7 756 647 9 339 087 9 339 087 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

7.6.1949 

Ö Z E T İ 

5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanunu 

D - CETVELİ 

D. 

1 
3 
1 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
5 

11 
8 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1. 
6 
7 
9 
6 
7 
5 
6 
7 
9 

Memuriyetin nev'i 

Yük. Müh. 
» » 

Tercüman 
» 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Ressam 
» 
» 

Doktor 
Kaloriferci 
Kartograf 
Sondör 
Topoğraf 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur (3ı 
Memur 

» 
» 

MERKEZ 

veya Mühendis 
» » 

ıştasf iyeci) 

Yollama Memuru 
Yollamaeı 
Sürveyan 

» 
Dağıtıcı 

» 

Aded 

5 
1 
1 
1 
6 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
5 
2 
4 
1 

12 
4 
6 
1 
1 
5 
5 
1 
3 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 250 

950 
i 250 
1 100 

950 
800 
600 

1 100 
950 
700 
300 
450 
700 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 250 
600 
500 
400 
600 
500 
700 
600 
500 
400 

D. 

9 
6 

11 
11 
11 
11 
12 
13 
9 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
6 

11 
1. 
5 
6 

10 
11 
4 
5 

(S. Sayısı : 

1 

Memuriyetin nev'i 

Santrale! 
Takipçi 

» 
Bekçi 
Odacı başı 
Odacı 

» 
» 

Bahşivan 

Yük. Müh. 
» » 

Toknisiyen 
» 
» 
» 
• » 

» 
Ressam 
Doktor 
T eknisi ye ti 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

54) 

IŞLETMELER 

veya Mühendis 
» » 

(Veteriner) 
» 
» 
» 
» 

(Y. Z. Mühendisi) 
» » » 

Aded 

1 
1 
o 
u 2 
1 
3 
8 
3 
1 

122 

2 
2 
9 
6 
2 
2 
4 
4 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

11 
1 

20 

Ücret 

400 
600 
300 
300 
300 
300 
250 
200 
400 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 
600 
300 

1. 250 
700 
600 
350 
300 
800 
700 



nevi Aded 

8 
7 
9 

1 1 
1 
3 
4 
1 

13 
25 
25 
15 
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Ücret 

500 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
950 
600 
500 
450 
400 

— 

D. 

10 
11 
5 
6 
5 
7 
9 
5 

Memuriyetin nevi 

» 
» 

Sürveyan Memur 
» » 

Yollama Memuru 
Yollamacı 
TaMpçi 
Başmakinist 

F. M. 

E - CETVELİ 
Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez Atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

D. 

L - CETVELİ 
Memuriyetin ncv'd Aded Aylik 

1.1 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 

MERKEZ 
Saymanlık Memuru 

İşletmeler ve 
Makina Ekipleri 
Ayniyaft Memuru 

> » 
» » 

Amibar Memuru 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

1 

Merkez Atelyesi 
Şefi • 

-

3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 

450 

500 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
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icra Vekilleri Heyetinin 6 . IV .. 1959 tarih ve 4/11440 sayılı Kararı ile 1959 yılında tatbik edilen *E) 

cetveline ait isimli kadro 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Memuriyetin nev'i Aded Lira Kt Ay Lira K. 

MERKEZ 

Bagtasfiyeci 1 1 250 12 15 000 

İsletmeler ve merkez atelyesi 

Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni (*) 
Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni (*) 
Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni (*) 
Hayvancılık ve diğer kurs
lar öğretmeni (*) 
Bağ ve bahçe ve diğer kurslar 
öğretmeni (*) 

10 

3 

1 

8 

13 

300 

500 

400 

300 

300 

5 

5 

5 

5 

5 

15 000 

7 500 

2 000 

12 000 

19 500 

Yekûn 56 000 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacaktır. 
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Umumi bütçeye dâhil dairelerim, mülhak bütçeli idarelerin 1960 malî yılı masraf bütçesi tasarısına 

dâhil dış tediye 'ihtiyaçlarının mevzulara göre bölünüşünü gösterir cetvel 

Döviz sarfiyatını icabettiren ihtiyaçlar 
İhtiyacın 
miktarı 

İhtiyacın bütçedeki 
fasıl ve maddesi 

F. M. 
Türk 
lirası 

I - Borç itfaları için lâzımgelen dövizler : 
a) Hazine kefaletini haiz borçların resülmal ödemesi 
b) Hazine kefaletini haiz borçların faiz ve komisyonu 
e) Hazine kefaletini haiz olmıyan borçların resülmal ödeme 

leri 
d) Hazine kefaletini haiz olmıyan faiz ve koımüsyonu 

II - Mal mubayaaları için lâzım olan dövizler : , 
a) Yatırım programına ait mubayaalar için 
b) işletme malzemesine ait mubayaalar için 
e) işletme malzemesine ait mubayaalar için 

III - Hal mubayaasından başka ihtiyaçlar için lâzım olan dövizler : 
a) Daire veya idarenin dış teşkilâtı memurları maaşı 
b) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yönetim masrafları 
c) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yevmiye ve harcırahları 
d) Daire veya idarenin dış teşkilâtı istihdam ettiği ecnebi uz

manların (İşçi ve saire dâhil) maaşlarından memleketle
rine aktarma hakkını haiz oldukları miktarlar 

e) Daire veya idare memurlarının harice seyahat, harcırah ve 
yevmiyeleri 

f) Daire veya idarenin hariçte stajda bulunan memurları ve 
talebelerinin maaşları ve harcırahları 

g) Daire veya idarenin harice ödemesi icabeden aidat ve ka
tılma payları (aidat tarihi) 

h) Sair masraflar 

20 000 307 40 

245 600 452 10 54 080 

452 20 191 520 

Yekûn 265 600 245 600 

» © « 
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Devre :XI P P 
içtima: 3 S. S A Y I S I : 0 0 

1960 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 





Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/466) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Sayı : 71 -1021/2936 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclîse takdimi îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan 
Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilisiıkleriyle 
birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1960 yılı bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmiştir : 

1959 yılı 1960 yılı 
F. M. bütçesi teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı merkez kadroları tutarı 713 400 1 426 800 
(L) cetveli tutarı 36 000 72 000 

v 
677 400 1 354 800 

Üst derecelerle tahsisat karşılığı 437 375 219 000 

201 12 Vilâyet memurları maaşı Yekûn 1 114 775 1 573 800 

Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı kadrolar tutan 10 014 900 20 029 800 
(L) cetveli tutarı 1 668 300 3 336 600 

8 346 600 16 693 200 
Üst derecelerle tahsisat karşılığı 5 292 550 1 562 072 

Yekûn 13 639 150 18 255 272 
Merkez ve vilâyetler memurları maaşlarının 1960 yılı tutar-
lanndaki fazlalık 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 zam
dan ileri f elmiş bulunmaktadır. 
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1959 yılı 1960 yılı 

F . M. bütçesi teklifi 

201 21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 21 250 30 000 
Merkezde açık maaşı alan kimse bulunmadığı için madde
nin muhafazası bakımından 21 nci madde tahsisatı geçen 
yılın aynı olmak üzere 1 lira olarak bırakılmış ve 22 nci 
madde tahsisatı da 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 ar
tış nazara alınarak 30 000 liraya yükseltilmiştir. 

202 11 Merkez memurları ücreti 
Kullanılmakta olan iki kadronun yıllık tutarı 8 075 11 400 
Bu faslın 11 nci maddesindeki 3 325 liralık artış 7244 sa
ydı Kanun gereğince yapılan % 100 zamdan ileri gelmiştir. 

202 12 Vilâyet memurları ücreti 252 790 — 
Kanuni kadrolar tutarı —• 881 400 
(L) cetveli tutarı — 505 200 

Yekûn 252 790 376 200 

3818 »ayılı (Kanuna •bağlı kadrolarına müsteniden istihdam 
«dilmekte bulunan 70 aded ücretli memurun yıllık ücret tu
tarında husule gelen 123 410 liralık artış 7244 sayılı Kanun 
gereğince yapılan % 100 zatından tevellüdeftmiştir. 

202 21 Merkez hizmetlileri ücretti 
Bütçe Kanununa foağlı meirlke'z (D) cdtlveili (kadrolarının tutarı 165 325 235 800 
Bu maddede 1959 yılına nazaran vuku'bulan 70 475 liralık ar
tış 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 aaimdan ileri gelmiş
tir. 

22 Vilâyetler hizım'etlileri 'ücreti 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin vilâyetler 'kısmanda 
yazılı hizrneltli kadrolarının bir yıllık t u t a n 5 297 000 8 393 400 
Bu faslın 22 nci vilâyetler hizmetliler 'kadroları ücreti tulta-
rındaiki 3 096 400 liradan öibaret fazlalığın 240 000 lirasının 
1960 yılı içimde yeniden Ihîzmete girecek 300 lira aylıklı 100 
aded ımüha!f aza memuru ire 635 400 lirasını da mevcut hiz
metlilerden (terfii zaruri olanlar ile yeniden ilâve edilen kad
roların karşılığı teşkil lefrttt'ekte ve müteîbalki kısmı da 7244 
sayılı Kanun gereğince yapılan % 100 izamlara »ait bulun-
maktadir. 

203 G'eçic'i hizmetliler ücreti 
;-.7 : 12 Vilâyetler ıgeçici Ihizmetfliıleri ücrelti 254 000 348 000 

13 Yangın ıb'elkçi ve koruyucuları ile haber alma 'nöbetçileri üc-
- T refci 2 861000 4 204 000 
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14 Köy ağaçlanma sabaları fbefcçileri ücreti 425 000 600 000 

Yekûn 3 540 000 5 152 000 

45 000 
520 000 
5 000 
90 000 
3 000 
15 000 
13 000 

691 000 

45 000 
520 000 
5 000 
90 000 
5 000 
25 000 
13 000 

703 000 

Bütçe Kanununa bağlı (E) 'cetveline müsteniden çalıştırıl-
ma'kba bulunan geçici Oıiizmuetliler kadrolarının 1960 yılı tek
lifinde aded itibariyle bir değişiklik 'bulunmamakta olup 
aylık tutarı takımından husule gelen 1 612 000 lira fazlalık 
7244 sayılı Kanun gereğiince yapılan % 100 zamlardan tevel-
lüdetmiş bulunmaktadır. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar 
11 Merkez mamurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Yekûn 

Yukarda faslın hizasında yazılı kanunlar gereğince yapılmakta 
bulunan yardımlardan sadece 31 ve 32 nci maddelerde yazılı 
ölüm yardımının ihtiyaca kifayet etanodiği bütçe tatbikatım
dan anlaşılmış ve mezkûr tahsisatı bu maıddelerc yapılan 12 
bin liralık zamla birlikte 703 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 
Bütçe tatbikatına nazaran ihtiyaca kâfi gelmekte bulundu
ğundan gecen "yılım aynı teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenek! t-'riyle artış farkları 
12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer masraflar 350 000 500 000 

798 813 
145 238 
250 000 
50 000 

1 801 672 
288 758 
350 000 
75 000 

Yekûn 1 594 051 3 015 430 

Bu faslın 11 ve 12 nci maddelerindeki fazlalık maaş ve üc
retlere 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 nispetindeki artır-
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F. M. 

malar ile 1950 yılından beri % 5 üzerinden tevkii* edilmeikte 
olan emekli aidatının mezkûr kanunla % 6 ya çıkarılmış ol
masından ileri gelmiş ve diğer maddelerde de görülen artışlar 
bütçe tatbikatından elde edilen neticelere göre yapılmış bu
lunmaktadır. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 4 200 
Umum Müdürlük için 5027 sayılı Kanunla her ay ödenmekte 
olan 175 lira temsil tahsisatının 27 . II . 1959 tarih ve 7237 sa
yılı Kanunla bir misil artırılmış bulunması dolayısiyle bu fasıl 
tahsisatı 4 200 lira olarak teklif edilmiştir. 

217 Askerlik dersi öğretmenlerinin ücreti * 1 440 1 440 
İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 610 000 800 000 
Umum Müdürlükten emekli, dul ve yetim aylığı alan halen 512 
kişi mevcudolup bunların tahsis tutarları 369 120 liradan iba
ret bulunmaktadır. Bu miktara 7236 sayılı Kanunla yapılan 
% 100 zam ve 7184 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi ieabeden 
ölüm yardımı karşılığı olarak da 61 760 lira tahminî miktar 
ilâve edilmek suretiyle 1960 yılı tahsisatı 800 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

302 Merkez daireleri büro masrafları 
10 Merkez kırtasiyesi 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Bu faslın maddelerine konulan tahsisatın her gün biraz 
daha gelişmekte bulunan büro hizmet "inin ifasına kifayet et
mediği bütçe tatbikatının neticelerinden anlaşıldığı cihetle 
1960 yılı tahsisatı geçen yıla nazaran 38 000 lira fazla-
siyle 160 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 458 400 572 900 
Yukarda merkez büro giderleri faslmdaki artış sebeplerine 
dair verilen izahat 29 madde ihtiva eden bu fasıl içinde 
mevcut olmakla beraber ayrıca Kilis, Adapazarı, Denizli 
ve Beyşehir'de yeniden kurulan orman başmüdürlükleri ih
tiyaçları da nazara alınmış bulunduğundan mezkûr faslın 
1960 yılı tahsisatının geçen yıla na^ıran 114 500 lira faz-
lasiyle 572 900 lira olarak teklifine ramret hâsıl olmuştur. 

Yekûn 

40 000 
32 500 
22 000 
12 500 
15 000 

122 000 

45 000 
42 500 
30 000 
17 500 
25 000 

160 000 
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11 
14 
15 
16 

Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 
Amenajman basılı kâğıt ve defterleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar basılı k-ığU ve defterleri 
Teknik araştırma enstitü ve istasyonlar; basıb kâğıt ve def
terleri 

1959 yılı 
bütçesi 

75 000 
11 000 
4000 

def-
5 000 

Yekûn 95 000 

1960 yüı 
teklifi 

100 000 
11 000 
4000 

50000 

120 000 

Bu faslın bütçe tatbikatında sadece ti. nci maddesi tahsisa
tının ihtiyaca kâfi gelmediği neti?t>ine varılmış ve mez
kûr maddeye ilâvesine zaruret hâsıl >hn 25 000 lira ile 
birlikte 1960 yılı tahsisatı 120 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve maarnîian 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma mas

rafları 
36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istas 'onları telefon kurma ve 

konuşma masrafları 

Yekûn 

Artan hizmetler karşısında mevcut 'ahsisatm ihtiyaca ce
vap-vermediği bütçe yılının 7 aylık tatbikatından anlaşıl
makla beraber 1959 malî yılı içinde posta, telgraf ve tele
fon ücretlerinde iktisadi kalkınmayı nuvazi olarak yapılan 
ayarlamalar da göz önüne alınmış vo 1960 yılı tahsisatının 
geçen yıla nazaran 132 000 lira faz'raiyle 371 000 lira ola
rak teklifi cihetine gidilmiştir. 

Kira bedelleri 
11 Merkez kira bedeli 
12 Vilâyetler kira bedeli 
13 Sınırlama kira bedeli 
14 Amenajman kira bedeli 
15 Ağaçlandırma ~te fidanlıklar kira bedeli 
16 ^Teknik araştırma enstitü ve istasyonları kira bedeli 
17 Hastalıklarla mücadele işleri kira bedeli 

Yekûn 

Kilis, Denizli, Adapazarı ve Beyşehir vilâyet ve kazala-
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45 000 
60 000 
50 000 
45 000 

35 000 

4 000 

239 000 

75 000 
90 000 
60 000 
100 000 

40 000 

6 000 

371 000 

1 
85 000 

1 
1 000 
3 000 

1 
3 000 

92 003 

1 
100 000 

l 
1 000 
3 000 

1 
15 000 

119 003 



_ ' _ 1959 yılı 1960 yılı 
M» . 'bütçesi teklifi 

randam yeniden kurulan Oranıan başmüdürlükleri ihtiyaçları 
göz önüne alınarak bu faslın 12 nci vilâyetler kira hedeli 

, maddesinıe 15 000 lira ilâve edilmiş ve ayrıca hastalıklarla 
mücadele işlerinde kullanılan ilâçların muhafazası için 'ki
ralanmasına lüzum hâsıl olan1 binalar dolayısiyle de 17 nci 

. maddeye 12 000 lira ilâve edilmek suretiyle bu fasıl tah
sisatı 1960 yılı için ceman 27 000 lira fazl&sâyle 119 003 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
10 Merkez giyecekleri 61 150 61 150 
20 Vilâyetler giyecekleri 964 500 1 013 000 

Yekûn 1 025 650 1 074 150 

Tutarı 
Merkez giyecekleri izahatı Âded Fiyat Lira 

Teknik memurların elbisesi 
Teknik ımeımurların ayakkabısı 
Hizmetlilerin elbiseliği 
Hizmetlilerin ayakkabısı 
Hizmetlilerin paltoluğu 
Hizmetlilerin tulumu 
Memurların iş gömleği 
İlân masrafları 

125 X 
125 X 
40 X 
40^X 
20 X 
15 X 

195 = 
75 = 

285 = 
50 = 

300 = 
100 = 

Yekûn 

24 375 
9 375 

11 400 
2 000 
6 000 
1 500 
5 000 
1 500 

61 150 

Vilâyetler giyecekleri izahatı 

Vilâyetler memurlarının elbisesi 
Teknik memurlarının ayakkabısı 
Muhafaza ve tatbikat memurları* 
nın elbise ve tozluğu 
Muhafaza ve tatbikat memurları
nın ayakkabısı 
Muhafaza ve tatbikat memurlan-
mın paltoluğu 
Muhafaza ve tatbikat memurları
nın sırt çantası 

Aded 

1 950 X 
1 950 X 

1 500 X 

1 500 X 

1 200 X 

573 X 

PUyat 

195 = 
75 = 

195 = 

75 = 

195 = 

50 = 

Lira 

380 250 
146 250 

2P2 500 

112 500 

114 000 

28 650 

Yekûn 1074 150 
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1959 yılı 1960 yıh 
F. M. »bütçesi teklifi 

Teknik memurlarla merkez hizm3tl ilerinle verHegelnıekte 
olan giyeceklerin müfredatı yukarda, gösterilmiş olup elde 
edilen neticeye göre fbu fasla geçen yıla nazaran 
48 500 lira fazlasiyle 1 074 150 lira tahsisat konulmuştur 

307 Harcırahlar 1 907 350 2 508 500 

On üç maddeden ibaret olan harcırahlar faslında geçen yıla 
nazaran husule gelen 601 150 lira fazlalık 1959 yılına ait 
7249 sayılı Umumi Muvazene Kanununun 10 ncu maddesiyle 
harcırahlara yapılan % 25 nispetindeki zamdan ve ayrıca 
1960 yılı içinde yeniden hizmete girecek 100 aded muhafa
za memurlarının tazıminat yevmiyelerinin nazara alınmasın
dan ileri gelmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmek tedavi masrafları 
ve harcırahları 

11 Merkez 5 000 7 000 
12 Vilâyetler 60 000 68 000 

Yekûn 65 000 75 000 

Bütçemin 7 aylık tatbikat devresinden elde edilen neticele
re göre ihtiyaca kâfi gel/miyeceği anlaşılan 65 000 liralık 
tahsisat 1960 yılı için 10 000 lira fazlasiyle 75 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 638 501 862 500 
Merkezde Umum Müdürlük «emrinde teknik memurların tat
bikat işleri için taşra teşkilâtına gidip gelmelerinde kul
lanılan otobüs, pikap ve Jkamyonet ile taşra teşkilâtında 
kullanılan kamyon, pikap, traktör , otobüs ve jeep gibi 
vasıtaların ifa ettikleri hizmetlerin ekseriyetle çok arızalı 
arazide vukubulması hasebiyle işletmenin normalin üstünde 
akar yakıt ve yağ sarfını icabettirmesi ve esasen mühim 
bir kısmının sık sik tamire de ihtiyaç göstermiş bulunması 
yüzünden 14 maddeyi ihtiva eden bu fasıl tahsisatının ih
tiyaca kâfi gelmediği bütçe tatbikatından anlaşılmakta ol
duğu cihetle müşahede edilen zaruretler karşısında 1960 
yılı; tahsisatının geçen yıla nazaran 223 999 lira fazlasiyle 
862 500 lira olarak teklifi cihetine gidilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 5 000 
Geçen yılın aynı teklif deilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 50 000 25 000 
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40 Mahkeme harçları 50 000 50 000 

Yekûn 100 000 75 000 

Bütçe tatbikatına göre ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan bu 
faslın sadece 30 neu maddesinden 25 000 lira tenzili cihetine 
gidilmiş ve bu suretle mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla naza
ran bu miktar noksaniyle 75 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapıla
cak masraflar 30 000 40 030 
İstanbul'da Belgrad ormanları içinde tefrik edilmiş bulunan 
av üretme sahasının tesisleri ikmal edilmiş olup geyik ve dağ 
keçisi gibi av hayvanları temin edilerek üretilmesi cihetine gi
dilmiştir. Aynı gaye ile Uludağ ve Abant mmtakası ormanla
rında da av üretme sahaları tefrik edı.miş olduğundan bura
larda yapılacak tesisler ile satmalmacak av hayvanları da göz 
önüne alınarak bu fasıl tahsisatı geç^n yıla nazaran 10 000 
lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı 
20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraılar 

Yekûn 

Hastalıklarla ve böceklerle programlı bir şekilde devam eden 
mücadele işlerine mevcut talısijatm gerektiği şekilue cevap 
vermediği bütçe talb.katı n^t.cderiLden anlaşılmış bulundu
ğu cihetle, çok mühim olan bu hizmetin aksaksız olarak te
mini için bütçe gelir imkânları da najara alınarak 1960 yılı 
tahsisatı geçen yıldan 160 000 lira ta lasiyle 545 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 175 0G0 17o COJ 
12 Orman Tekniker okulları masrafları 413 120 1 30J 00ü 

65 0.0 
20 0J0 
2u0 000 
100 000 

3̂ 5 C0Û 

:LO oo„ 
2ü 0^ 
300 üuü 
125 .0. 

54j .0 

Yekûn 588 120 1 475 00v 

Bu faslın 11 nci maddesi tahsisatı geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 12 nci maddesinden ödenmekte olan Düzce Tekni
ker okuluna ilâveten 1959 - 1960 ders yılı içinde Trabzon ve 
Antalya vilâyetlerimizde de birer Tekniker okulu açılması 
kararlaştırılmış bulunduğundan, mezkûr mekteblere devam 
eden talebelerin her birine bir gün için üç lira yiyecek ve 
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1 500 
50 000 
30 000 

1 000 000 

1 081 500 

1 500 
100 000 
60 000 

200 000 

361 500 

yıllık 523 lira üzerindne giyecek hesabedilmek ve yeniden 
açılacak iki okul için sadece birer sınıf öğrenci masrafları z 
nazara al nmak suretiyle bu maddenin tahsisatı geçen yıla 
nispetle 886 880 lira fazla olmak üzere fasıl yekûnu 1475 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 15 000 15 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları denemeleri mas-
raflraı 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması, muhafazası ve kuraklıkle mücadele için ya

pılacak denemelerin her türlü masrafları 

Araştırma Enstitüsü tarafından bakılmakta olan Marmara 
ve Söğütözü mntakalarhıdaki ağaçlama sahalarının icabetti-
receği masraflar da göz önüne alınarak bu faslın 30 ncu 
işçi gündelikleri maddesine 50 000 lira ve 40 neı başka 
masraflar maddesine de 30 000 lira lira ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. 
50 nci maddeye mevzu tahsistam mühim bir kısmı 6831 sa
yılı Orman Kanununun neşrinden sonra kurulmuş olan (Top
rak muhafazası ve mera ıslahı) Şubesi Müdürlüğü tara
fından kullanılmakta ve diğer bir miktarı da deneme hiz
metleri için yukarda adı yazılı şube tarafından idare edilmekte 
idi. Bu suretle devam eden hizmetin bütçe tatbikatı bakımın
dan bâzı mahzurları müşahede edilmiş olduğu cihetle her 
iki şubenin harcıyabileceği hizmetler karşılığının ayrı tertip
lerde yer alması daha uygun görülmüş bulunduğundan 50 
nci maddede 1959 yılı için görülen 1 000 000 liralık tah
sisatın 200 000 lirası 1960 yılı için mezkûr maddede bıra
kılmış ve geri kalan kısmı (Toprak muhafazası ve Mera ısla
hı) Şubesi Müdürlüğü tarafından idare edilmekte olan 
428 nci fasla yeniden ilâve edilen 10 ncu maddeye götürül
müştür. 
Arz edilen bu sebeple mezkûr fasıl tahsisatı 1960 yılı için 
361 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
Harita ve kadasto işleri 

10 Sınırlama haritaları masrafları 2 000 3 000 
20 Amenajman haritaları masrafları 15 000 15 000 

Yekûn 17 000 18 000 
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424 

Sınırlama işleri için teşkil edilen komisyonların her birin
de on iki işçi çalıştırıldığına göre 1960 bütçe yılı içinde faa
liyette bulunabileceği tahmin edilen on tahdit komisyonun
da 120 işçinin çalışacağı ve ayrıca maki komisyonları hiz
metleriyle bütçe tatbikatından elde edilen neticeler göt 
önüne alınarak bu fasıl tahsisatı geçeiı yıla nazaran 130 000 
lira fazlasiyle 700 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe tatbikatı neticelerine göre sadece 10 ncu madde tah
sisatına 1 000 lira ilâve edilmek suretiyle bu fasıl tahsi
satı 1960 yılı için bu miktar fazlasiyle 18 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

422 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler. 150 000 150 000 
Geçen yılın aynı teklif edilin iştir. 

42S 
10 

20 
30 
40 

Sınırlama : 
6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri 
pılacak ödemeler. 
Taşıt masrafları. 
îşçi gündelikleri. 
Başka masraflar. 

gereğince ya-

Yekûn 

110 000 
160 000 
200 000 
100 000 

570 000 

150 000 
200 000 
250 000 
100 000 

700 000 

A'menajman: 
10 6245 sayılı Kanunun 50 n r maddesi 

taızminat 
20 Taşıt masrafları. 
30 îşçi gündelikleri. 
40 Başka masraflar. 

gereğince verilecek 

Yekûn 

198 000 
300 000 
496 800 
85 970 

1 080 770 

237 000 
450 000 
550 000 
85 970 

1 322 970 

Aımenajman ve harita hizmetlerinde halen 125 orman 'mü
hendisi vazife görmektedir. Bu mühendis ve yanlarındaki 
hizmetlilerle teşkil edilen ve 19 komisyon halinde faali
yette bulunan amenajman ve harita ekiplerinin tahakkuk 
eden tazminat yevmiyeleri ile diğer masraflarım ödemeye 
(bu faslın maddelerine mevzu tahsisatın gerektiği şekilde 
cevap vermediği bütçe tatbikatından anlaşılmış olduğu ci
hetle 1960 yılı için 242 200 lira fazlasiyle 1 322 970 lira 
teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar: 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek 

tazminat. 86 400 100 000 
20 Taşıt masrafları. 1 1 

(S. Sayısı: 55) 
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1959 yılı 1960 yılı 

M. •bütçesi teklifi 

30 işçi gündelikleri. 4 283 750 6 000 000 
40 Başka masraflar. 600 000 500 000 

Yekûn 4 975 151 6 600 001 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar hizmetlilerinin bu husustaki 
programı gereğince ifasını temin için tefrik olunan teknik 
elemanlar ile başfidancı ve fidaneılalann hızla devam eden 
çalışmalarının gerektirdiği tazminat yevmiyelerinin ve yur
dun muhtelif yerlerinde tatbik edilen bu çalışmalarda kulla
nılan işçi gündeliklerini karşılamaya bu fasla mevzu tahsi
satın kifayet etmediği görülmekte olduğundan, gelir im
kânları göz önüne alınarak mezkûr faslın tahsisatı geçen yıla 
nazaran 1 724 850 lira fazlasiyle 6 600 001 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının 
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü mas
rafları 

10 Toprak muhafazası, yer kayması, yan dere ıslahı, kuraklık 
ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü 
masrafları 0 1 500 000 

20 Orman iç otlaklannm tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin ge
rektirdiği her türlü masraflar 550 000 600 000 

550 000 2 100 000 

1. Memleketimizin her tarafında vukua gelen sel ve seylâp 
hâdiseleri ormanlık ve dağlık mıntakalardaki jetesyon ör
tüsünün kaybolmasından vukua gelmekte ve bu âfete mâ
ruz kalan bölgelerde can ve mal kayıplarına da uğranılmak-
tadır. Bu hâdiseleri önlemek maksadiyle son iki yıllık çalış
maların müspet neticelerinden de faydalanılarak 1960 yılı 
içinde 3 500 hektarlık sahada çalışma yapılması programlaş-
tırılmış bulunmaktadır. Bu maksadın temini için yukarda 
420 nci faslın 50 nci maddesi tahsisatının ayrılmasmdaki se
bebin izahında da kısaca işaret edildiği üzere 428 nci faşla 
10 ncu madde açılmış ve mezkûr maddeye bütçe gelir im
kânları dolayısiyle 1960 çalışması için. 1 500 000 lira tahsisat 
konulabilmiştir. 
2. 1957 yılından beri çalışmalara başlanılan orman içi ot
lakların tanzim, tevsi ve ıslahı işleri üzerinde de 1960 yılı 
içinde 1 000 hektarlık saha ele alınabilecektir. Bir hektar 
sahaya vasati 600 lira harcanılacağı göz önüne alınarak mez
kûr fasılda yeniden açılan 20 nci maddeye de 600 000 lira 
konulmak suretiyle 428 nci fasıl tahsisatı 1960 yılı için 
2 100 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

( S . Sayısı : 55 ) 
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1959 yılı 1960 yılı 

P. M. ' bütçesi teklifi 

429 Millî parklarla ilgili her türlü masraflar 100 000 500 000 
Halen Uludağ, Yozgad, Arslantaş, Manyas - Kuşcenneti ve 
Kızılcahamam mmtakalarmda olmak üzere tesisine başlan
mış bulunan beş aded millî parkların hudutlarının dikenli 
tellerle çevrilmesi, giriş kapıları, müracaat yerleri, hela ve 
su tesisleri yaptırılması gibi hizmetlerin ifası için bu fasla 
1960 tahsisatı 400 000 lira fazlasiyle 500 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek 
sigorta fonu karşılığı 50 000 50 000 
Trafik Kanunu gereğine* motorlu vasıtalar için ifası icabe-
den muamelelerin zaruri kıldığı masraflar karşılığı olarak ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir, 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince tesis edile
cek sivil müdafaa fonu karşılığı 65 790 82 157 
Umum Müdürlük 1960 yılı bütçesinin Hazine yardımı dışın
da kalan gelirinin binde biri olarak sivil müdafaa dairesi 
başkanlığı hesabına açılan fona tediy3si icabeden. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 60 000 
Bahsedilen kanunun tatbiki bir müddet tehir edilmiş bulun
duğundan 1959 yılında açılan bu fasla 1960 yılı için tahsisat 
konulmasına mahal görülmemiştir. 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar ^e 
diğer masraflarla tatbikat harcırahları 1 056 660 1 141 060 

Lira 

1. 467 talebenin 175 şer liradan 8 aylık bursu 
(1960 Mart - Ekim) (467X175X8 = 653.800) 
lira 653 800 

2. 480 talebenin 175 şer liradan 4 aylık bursu 
(1960 Kasım - Aralık 1961 Ocak - Şubat) 
(480 X 175 X 4 = 336.000) 336 000 

3. Evvelâ 467' talebenin seneliği 180 liradan bir 
senelik bilâhara 120 talebenin 4 aylık (15 lira 
aylık; fakülte harçları ve tatbikat yollukla
rına karşılık olmak üzere 91 260 

4. 5234 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerine 
istinaden hazırlanan Orman Fakültesi talebe
lerinin görecekleri stajlara ait talimatın 3 ncü 
maddesi gereğince staja çıkacak talebelere bir 

(S . SftjMtt: 55) 



- 15 — 
1959 yılı 1960 yılı 

M. bütçesi teklifi 

defaya mahsus olmak üzere verilecek iş tulu
mu ve iş ayakkabısı bedeli olarak 60 000 
(1960 yılı içerisinde 300 talebe Orman işletme
lerinde staj görecektir.) 

Yekûn 1 141 060 

Yukarda müfredatı açıklandığı ü.ıerc Orman Fakültesi burs
lu talebelerinin 175 lira hesabiyle ödenecek bursları ve diğer 
masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 84 400 lira faz-
lasiyle 1 141 060 lira tahsisat tekli i:' edilmiştir. 

Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 75 000 75 000 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 165 000 200 000 

Yekûn 240 000 275 000 

B'itç.e tatbikatına nazaran bu faslın sadece 20 nei maddesine 
35 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve böylece mezkûr fa
sıl tahsisatı geçen yıldan bu miktar fazlasiyle 275 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönde

rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 39 000 50 000 
20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket

lere gönderileceklerin harcırahları ve masrafları 130 900 142 140 
Bu fasıldaki 22 240 lira nispetindeki artış bütçe tatbikatı ne
ticelerinden ve yevmiyelerde vukubulan zamdan ileri gelmiş
tir. 

Yekûn 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 

Yekûn 

Bu faslın 10 ncu maddesi geçen yılın aynı olarak teklif edil
miş ve sadece 20 nci maddesine bütçe tatbikatı ve harcırah 
yevmiyelerinin artmış olması keyfiyeti nazara alınarak 10 000 
lira ilâvesi zaruri görülmüş ve böylece mezkûr faslın 1960 
yılı tahsisatının 44 830 liıaya çıkarılması cihetine gidilmiştir. 

169 900 

4 830 

30 000 

34 830 

192 140 

4 830 

40 000 

44 830 

(S. Sayı» : 55) 
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1959 yılı 1960 yılı 

F . M. bütçesi teklifi 

458 Fuar ve sergilere katılma masrafları 10 000 15 000 
İştirak edilmekte bulunulan îzmir Fuarı, İstanbul Bahar 
Bayramı ve Ankara Sergisi masraflarını karşılamaya bu fas
la konulan tahsisat kâfi gelmemekte olduğundan 1960 yılı 
tahsisatı 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

476 Kurs masrafları 1 000 10 000 
Ecnebi mütehassıslar tarafından yapılan teklif üzerine 1960 
yılı içinde ormancılığın muhtelif branjları dâhilinde açılacak 
kurslar masrafına karşılık olmak üzere 1960 yılı tahsisatı 
10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 35 000 35 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 

10 1954 - 1958 yılları borçları 15 000 15 000 
20 1937 - 1953 yılları borçları 3 000 3 000 

Bütçe tatbikatının yedi aylık neticelerine göre bu faslın sa
dece 10 ncu ve 20 nci ve 34 ncü maddelerine ceman 7 000 
lira ilâvesi cihetine gidilmiş ve bu suretle 1960 yılı tahsisatı 
geçen yıldan bu miktar fazlasiyle 39 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Yekûn 18 000 18 000 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 500 000 
Küçük inşaat ve tamirat için kâfi gelmekte bulunduğundan 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeleri onarımı 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 2 500 3 500 
20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 15 000 20 000 
31 Sınırlama teknik aletleri 4 000 4 000 
32 Amenajman teknik aletleri 5 000 5 000 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve malzemeleri 4 000 4 000 
34 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu ve motorsuz 

lâboratuvar malzemesi 1 500 2 500 

Yekûn 32 000 39 000 

(•S. Sayısı : 55) 
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M. 
1959 yılı* 
bütçesi 

400 000 

675 000 

210 000 

550 000 

1 835 000 

4 474 000 

1960 yılı 
teklifi 

400 000 

675 000 

102 500 

550 000 

1 727 500 

6 600 000 

istimlâkler 
10 3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve ya-

pılacaki stimlâk masrafları 
20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve is

timlâk masrafları 
30 Bina yapımı için satmaiınaeak veya istimlâk edilecek ara

zi bedeli 
40 F. A. O. Yardımı ile kurulacak Kavak istasyonuna lüzumlu 

arazinin istimlâk masrafları 

İhtiyaca kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen yıldan 107 500 
lira noksaniyle 1 727 500 lira olarak teklif .edilmiştir. 

Yapı işleri 
1958 ve 1959 yılları içinde inşasına başlanılmış binaların ik
mali için 4 000 000 lira ve 1960 yılı içinde inşasına baş
lanılması düşünülen Trabzon ve Antalya Orman Tekniker 
okulları için 1 100 000 lira ve Umum Müdürlük binasının 
üst katma çıkmak için de 1 500 000 lira sarf edilebileceği 
düşünülerek bu fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 2126 000 
lira fazlasiyle 6 600 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Satmaiınacak makina, alet ve malzemeleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 
20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 
31 Sınırlama teknik alet ve malzemeleri 
32 Amenajman teknik alet ve malzemeleri' 

33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 1367 000 3 500 000 

34 Teknik araştırma matoflu ve motorsuz lâlboratuvar malze
mesi 50 000 225 000 

45 Propaganda işlerd için satmaiınacak sinema makinası ve mal
zemesi 15 000 15 000 

35 000 
800 000 
139 000 
208 000 

250 000 
2 700 000 
189 000 
350 00Q 

Ormancılık hizmetlerinin inkişafına muvazi 'olarak hızlan* 
dırılan mücadele' işlerinin gerektirdiği malzemeler il'e yan
gın, amenajman ve ağaçlandırma hizmetlerinin programlı ıbir 
şekilde ifa edilebilmesi mafesadiyle Ex. 1 M. Bank kredile
rinden sipariş edilen teknik alet, malzeme, makina ve cihazla
rın satınalmmasını temin için bu fasıl tahsisatı geçen yıla 
nazaran 4 565 000 Mra fazlasiyle 7 229 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Yekûn 2 664 000 7 229 000 

( S T S a y ı n : 5 5 } 
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4 410 000 

5 000 000 
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'1959 yılı 1960 yılı 

b\ U. bütçesi teklifi 

752 Satınalmacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satınalma masrafları 
20 Motorsuz taşıtlar satınalma masrafları 

Yekûn 

Bu faslın 10 ncu maddesine konulan tahsisatla satınalmacak 
motorlu vasıtalar müfredatı bütçenin (R) formülüne bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. 20 nci maddede yazılı 50 000 liralık 
tahsisat ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan kısmen tenzil 
veya tezyidine mahal görülmemiş ve böylece mezkûr fasıl 
talhsisatı geçen yıldan 640 000 lira fazlasiyle 5 050 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

753 6831 sayılı Orman Kanunu mucibince satınalmacak silâh ve 
malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve mal
zemeleri 6 000 6 00Ö 

20 Fidanlıklarda kullanılacaJk 'av tüfekleri ve köstebek taban
caları ve malzemeleri 10 000 10 000 

30 Muhafaza memurları silâh ve malzemeleri 1 250 000 

Yekûn 16 001 266 000 

Bu faslın 10 ncu ve 20 nci 'maddelerindeki tahsisat ihtiyaca 
kâfi geldiğinden geçen yıla nazaran bir değişiklik yapılma
mıştır. Ancak orman muhafaza memurlarına evvelce tevzi 
edilmiş ıbulunan filintaların mühim hiv kısmı muhtelif sebep
lerle kullanılamıyaeak hale gelmiş ve Her an kaçakçıların teca
vüzlerine mâruz kalmaları ihtimali karşısında silâhsız gezme
leri hiçbir bakımdan tecviz edilmemiş olan muhafaza me
murlarına filinta mubayaa edilerek tevzii zaruri görülmüş 
olduğundan sadece 30 ncu maddeye 249 990 lira ilâvesi su
retiyle bu fasıl tahsisatı 1960 yılı için 266 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 375 000 600 000 
Manisa, Eskişehir, Halkalı, Dursun'hey, Balıkesir fidanlıkları ile 
pniden açılacak dört fidanlığa yaptırılacak su tesisleri ve 
mevcutlarının onarımı karşılığı olarak geçen yıla nazaran 
225 000 lira fazlasiyle 600 000 lira teklif edilmiştir. 

771 Devlet orman işletmesi döner sermayesi 1 1 
Faslın muhafazası için geçen yılın aynı konulmuştur. 

772 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesine müsteniden 
yapılacak ikrazlar karşılığı 2 000 000 2 000 000 
Kanunla tâyin edilen had olup geçen yılın aynı teklif edilmigtir. 

(S. Sayısı t 55) 
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'" * 1959 yılı 1960 yılı 

F. M. bütçesi teklifi 

781 Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında, tecrübe orman
larında açılacak yollar 

10 Orman yolları yapımı masrafları 50 000 50 000 
20 Orman yolları onarımı masrafları 10 000 10 000 

Yekûn 60 000 60 000 

İhtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı tek
lif edilmiştir. 

(B) CETVELİ ESBABI MUCÎBESİ 

^#)1 Orman işletmelerinden alınacak varidat 65 706 084 82 188 655 
1960 yılı bütçesinin hazırlanması zamanına kadar bütçe vari
dat tahminleri birinci fasıldan ayrı olarak (tahsil olunacak 
tarife bedeli, müsadereli malîaT bedeli, işletmelerin kârı, mü-
teferrk varidat ve devlet orman işletmelerinde çalışan Umum 
Müdürlük memurlarının maaş, ücret ve tahsisatları karşılığı 
olarak döner sermayeden alınacak meblâğ) namile beş mad
dede gösterilmekte idi. 
İşletme bütçesinin takvim yılı itibariyle yürümesi, halbuki 
katma bütçe hesaplarının Muhasebei Umumiye Kanununa gö
re Mart başndan Şubat sonuna kadar devam etmekte bu
lunması dolayı siyle varidat tahminlerinde isabetli rakamlar 
elde edilemediği, keza tahsilatta dahi bâzı aksaklıklar vu
kua geldiği müşahede olunarak orrıan işletmelerinden alı
nan bütçe gelirinin bir fasılda toplanmasının daha faydalı 
olacağı mülâhazasiyle keyfiyet Maliye Vekâletine yazılmış 
ve cevaben alınan 18 . VIII . 1959 tarih ve Gelirler Umum 
Müdürlüğü ifadeli 2 201959 - 44/29103 sayılı cevabi ya
zıda da müşarünileyh vekâlet bu hususa mutat) akatini bil
dirmiş olduğundan 1960 yılı teklifi tek faszl halinde konul
muştur. 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 120 000 120 000 
Geçen y±n aynı teklif edilmiştir. 

3 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi lâzım gelen 2 000 000 2 000 Ööö 
Kanunla tâyin edilen had dâhilinde olmak üzere geçen yı
lın aynı tekMf edilmiştir. 

Umumi yekun 67 826 084 84 308 655 

Birinci fasıl hakkındaki detaylı esbabı mucibe 

(*) i. 1959 yıından 1960 yılına 877 000 metre küb emval devredeceği ve 1960 yılında da 
1 350 000 metre küb istihsal edileceği, bu suretle emval yekûnunun ceman 2 227 000 metre kübe 
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baliğ olacağı ve bunun satilacdk kısmından 22 270 000 lira civarında tarife bedeli elde edileceği, 
ayrıca mahrukat ve mahsulât satışlarından da 1 518 655 liralık tarife bedelinin tahsil edilebi
leceği ve bunlardan başka 1959 yılından 1960 yılına 8 900 000 liralık tarife bedeli tahakkukunda 
devredeceği tahmin edilmiş olmakla ceman 32 977 405 liralık tarife bedeli tahsil olunabileceği, 

2. Müsadereli mallar bedelinden 1959 yılından 1960 yılına 3 300 000 liralık devir yapılacağı 
V6iâ960 yılında da bu miktara ilâveten 200 000 liralık tahsilatın yapılabileceği tahmin edilmek su
retiyle bu varidatın da 3 500 000 lira olabileceği 

3, Devlet Orman İşletmelerinde çalışan Umum 3Iüdürlük memurlarının maaş ve ücretleri karşı
lığı olarak 1959 yılında 22 000 000 lira ve 1960 yılında da 24 000 000 lira olmak suretiyle ceman 
46 000 000 liranm tahakkuk ettirilebileceği tahmin olunmak suretiyle 1960 yılı bütçe varidatının bi
rinci fasıl yekûnu geçen yıla nazaran 16 482 571 lira fazlasiyle 82 188 655 lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

(S . 'Say js i ; 55.) 
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Rapor 

22.1.1960 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâletine bağlı mülhak bütçeli Orm*n Umum Müdürlüğünün 1960 malî yılı için hazırla
nan bütçesi tarafımızdan tetkik olundu : 

Elde edilen neticeye nazaran mezkûr.Umum Müdürlük masraf bütçesinin (A/l) işaretli cetvelin
de 60 237.154 lira ve (A/2), işar'etli yatırımlar cetvelinde de 24 071 501 lira olmak üzere ceman 
84 308 655 lira tahsisat konulduğu ve aynı bütçe teklifinin (B) işaretli cetvelinde görüleceği üzere 
1960 malî yılı gelir tahmininin de 84 308 655 lira olarak tahakkuk ettirilmiş olması sebebiyle masraf 
ve gelir bütçeleri muhammenatmın yekdiğerine mütevazin bulunduğu görülmüştür. 

I -Ormanların muhafazası ve bakımları 

Ormanların tahribatında, hiçbir tahrip faktörü ile mukayese edilemiyen orman yangınları ile mü
cadeleye bilhassa ehemmiyet verildiği görülmektedir. 

Bu cümleden olarak, yangınlar için ekstrem bir vaziyet arz eden Güney * Anadolu da Muğla, An
talya ve Denizli orman mıntakalan telsiz şebekesiyle teçhiz edilmiştir. Bunlara ilâveten yine tehlike 
arz eden orman mmtakalannda 84 aded her an hizmete amade bir durumda motorlu ekipler teşkil 
edilerek, bunların telefon ve gözetleme kulübeleriyle lüzumlu haberleşmeleri temin olunduğu görül
müştür. 

Son üç yıllık yangın durumu aşağıdaki listede gösterilmektedir : 

Yanan saha Yanan emval 
Yıllar Hektar M.3 Kental 

* 1957 28 634 215 533 
1958 26 862 213 418 
1959 8 070 83 967 

Ormanlan koruma mevzuunda mütalâa edebileceğimiz diğer faktör meyanında haşere ve hastalık
larla mücadele çok cüzi tahribata inhisar etmektedir. Esasen, ormanlar bu bakımdan daimî kontrol 
altında bulundurulmaktadır. 

II - Ağaçlandırma ve fidanlıklar hizmetleri 

Ağaçlandırma : 
Orman Umum Müdürlüğünce tanzim ve tatbik edilen beşer yıllık plân ve programlarına göre 

yürütülmekte olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
Bu cümleden olarak yapılan ağaçlama faaliyetleri iki ana grupta mütalâa edilmektedir. 

548 852 
507 598 
217 475 
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- n -
A) Orman içi ağaçlamaları : 

1957 yilı sonuna kadar 
1958 yılında yapılan 
1959 yılında yap laeaklar (takribi) 

.B) Oirman dışı ağaçlamaları e 

1957 yılı sonuna kadar 
1958 yılında ağaçlanan 
1959 yılında yap laeaklar (takribi) 
C) Orman fidanlıkları : 

Daimî orman fidanlığı 
Muvakkat orman » 
Muvakkat kavak » 

Ağaçlama sahası 
Hektar 

44 713 
8 503 

18 470 

Ağaçlama sahası 
Hektar 

12 127 
1 064 

432 

Dikilen fidan 
Aded 

71 563 637 
11 311 774 
34 250 000 

Dikilen fidan 
Aded 

24 049 159 
769 776 
312 336 

Ekilen tohum 
Kg. 

167 268 

Ekilen tohum 
Kg. 

19 851 

Aded Yıllık fidan kapasitesi 

D) Orman fidanlıklarından dağıtılan fidan durumu : 

21 
13 
9 

43 

urumu : 

Resmî kurullara 
Aded 

31 524 367 
11 692 001 

51 550 000 
13 510 000 

620 000 

65 680 000 

KÖy ve 
Belediyelere 

Aded 

4 908 467 
118 528 

Şahıslara 
Aded 

8 951 102 
1 055 858 

1957 yılı sonuna kadar 
1958 yılında tevzi edilen 

IH - Ormanların haritalarının alınması, amenajman plânlarının tanzimi : 
1958 yılı sonuna kadar 5 831 453 hektar orman sahasının katî amenajman plânı ve 2 026 497 

hektar revizyon plânı ile, i l 250 000 hektar orman sahasında 1/25 000 mıkyaslı haritasının ya
pılmış olduğu görülmüştür. 

IV - Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlama işleri : 
1959 yılında 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı evsafta hukukçu âza (bulunamadığından 

yeiter miktarda komisyon kurulması mümkün olamamış ve mezkûr yıl içinde tahdit işlerinde 
geçen yıllara nazaran bir ilerleme görülememiştir. 

V - Orman yollan : 
Orman yolları yapımı ve onarımı için mülhak bütçeye ceman 60 000 liralık tahsisat konuldu

ğu görülmüş olmakla 'beraber bu hizmetin ana hatları itibariyle 'mütedavii sermaye bütçesiyle 
ifa ©dilmekte olduğu ve 1958 yılı sonuna kadar 15 497 kilometre yol inşa, edilerek 101 129 266 
lira harcanıldığı anlaşılmıştır. 

VI - Teknik personelin yetiştirilmesi : 
Orman Umum Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan teknik personelin yetiştirilmesi maksadiyle 

halen faaliyette bulunan Araç Muhafaza Okulu ile Düzce Tekniker Okuluna ilâveten Trabzon 
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Ve Antalya vilâyetlerinde <İe birer Tekniker Okulu açılarak 1959 - 1960 ders yılı içinde faali
yete geçirilmesinin derpiş olunduğu ve bu gayenin tahakkuku için bütçeyj yeter mîktarda tah
sisat konulduğu görülmüştür. 

VII - Fennî araştırma çalışmaları : 
1. Orman içi meralarının ıslahı ve toprak muhafazası, 
2. Koruyucu ormaın şeritleri tesisi, 
3. Zararlı şüceyratla mücadele, * 
4. Sel yataklarının ıslahı, 
5. Detaylı amenajman ve envanter tesbiti esasları, olarak beş ana grup halinde çalışmakta

dırlar. 
Bunlardan toprak muhafazası hizmetleri tamamen tatbikata intikal ederek Tokad, İstan

bul - Alibey ve Kızılcahamam ormanlık mıntakalarında faaliyete geçmiştir. 

VIII - Ormanlardan yapılan istihsalât ve imalât 

İstihsal 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 
1959 

Yular 

1956 
1957 
1958 
1959 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 

Tomruk Tel direği 
M8 

1 306 202 
1 575 151 
1 460 404 
1 782 180 

M3 

81 885 
46 072 
35 413 
34 320 

Maden 
direği 
M3 

170 532 
208 587 
231 494 
248 349 

Yakacak odun istihsali 

Odun 
Kental 

41 355 883 
50 552 215 
53 243 538 
50 542 173 

Sanayi 
odunu 
M3 

91 301 
56 528 
89 795 
190 475 

El imalâtı kereste ve travers 

Kereste 
M3 

104 740 
82 690 
81 331 

Travers 
M» 

19 532 
28 102 
24 062 

Yekûn 
M8 

1 649 920 
1 886 338 
1 817 106 
2 255 324 
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Kereste fabrikaları tarafından imal edilen kereste miktarı 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 

imalât miktarı 
M» 

95 360 
102 304 
98 088 

Orman Umum Müdürlüğü bütçesi geçen seneye nazaran 16 482 571 lira bir fazlalık göster
mekte olup bu da muhtelif cari hizmetlerde mevcut kanunlara müsteniden vukubulan artışlardan 
ileri gelmektedir. 

Mezkûr Umum Müdürlük bütçesi yüksek tasviplerine saygı ile arz olunur. 

RAPORTÖRLER 
Gazianteb Mebusu 

E. Cenanı 
Rize Mebusu 

H. Agun 
Kastamonu Mebusu 

N. Bahir 
Trabzon Mebusu 

/. Şener 

Manisa Mebusu 
S. Mıhçıoğlu 

Kars Mebusu 
B. öcal 

Maraş Mebusu 
E. Soysal 

NOT : 

1959 yılı tertibe göre okıp kati netice değildir. 

&Ş« Şayısj : # Ş ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/466 
Karar No : 42 

30.1. 1960 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1959 ta
rihli ve 71 -1021/2936 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçe 
kanunu lâyihası mefbutatı bulunan cetvellerle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla Zi
raat Vekili, Orman Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Orman Umum Müdürlüğünün 1960 yılı büt
çesini encümenimiz namına tetkik eden raportör
lerimizin hazırladıkları rapor mütalâa edildikten 
ve Umum Müdürlüğün faaliyeti ile alâkalı mev
zular üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra büt
çenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün cari masraf tertiplerini 
ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nispetle 8 777 072 lira fazlasiyle 60 237 154' 
VQ yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cet
vel yekûnu ise yine 7 705 499 lira fazlasiyle 
24 071 501 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesin
de her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek (A/ l ) ve gerek (A/2) işaretli cetvel
lerin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incele
me sonunda mevzu tahsisatların hizmetlere kifa
yet edecek miktarlarda olduğu müşahede edilmiş 
ve cetveller üzerinde bir tahsisat değişikliği ya
pılmamak suretiyle aynen kahul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğünün 1960 yılı vari
datını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 
84 308 655 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu varidat, 
82 188 655 lirası orman işletmelerinden alınacak 
mebaliğden, 120 000 lirası Umum Müdürlükçe 
tahsil edilecek müteferrik varidattan ve 2 000 000 
lirası da 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince Hazineden verilen tahsisattan 
terekkübetmektedir. 

Varidat cetvelinin fasıllarına mevzu tahsisat
lar üzerinde yapılan inceleme sonunda Hükümet
çe tahmin ve tesbit edilen rakamlar encümenimiz-
ce de yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan Orman Umum Müdürlüğü
nün 1960 yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı 
bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis 
Balıkesir 
E. îmre 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Blgin 

Artvin 
E. Çeltikçioğlu 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Denizli 
M.. Karasan 

Diyarbakır 
E. Turgut 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Kars 
B. öcal 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Sakarya 
N. Kirişçioğlu 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Reisvekili 
Muğla 

İV. özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. E. Ünal 

Aydın 
İV. Celim 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 
EZ. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
N. Batur 
' 
Kayseri 

0. Kavuncu 

Rize 
E. Agun 

Sinob 
ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 1960 
'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bkğlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 60 237 154 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 24 071 501 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
84 308 655 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1960 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
30 . VI .İİ939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekille
ri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe Kanunu lâyihasiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1960 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındakı 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1937 - 1958 Bütçe yıllarına aidolııp da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkla
rı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 nci 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin-

(S . Sa 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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den eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletin
ce aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
letmelerinin kurulu ve işletmesi için 1960 Bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya ka
dar avans almıya ve ertesi yıl bütçelerine kona
cak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş 
yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz muka
veleleri yapmıya ve bankalarda hesap açtırmaya 
Ziraat Vekili yetkilidir. 

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . VIII . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanlann sınırlama işine 1960 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1960 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini İcra
ya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

B,& 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. K. Zorlu 

M&arif Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vokilıi 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekilli 
H. Erkmen 

. Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili ve 
M. Kurbanoğlu Bas.-Yay. ve Turz. V. V. 

H. Saman 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

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

S. Ataman 
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Tahsisatın 

İkinci kısım -
masrafh 

A/ l 

nev'i 

Person 
2rı 

- 2 8 -
- CETVELİ 

el 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1 114 775 
13 639 150 

1 

1 573 800 
18 255 272 

1 

1 573 80(» 
18 255 272 

1 

21 250 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 14 775 176 19 859 073 19 859 073 

8 075 
252 790 
165 325 

5 297 000 

11 400 
376 200 
235 800 

8 393 400 

11 400 
376 200 
235 800 

8 393 40li 

Fasıl yekûnu 5 723 190 9 016 800 9 016 800 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler* 

ücreti ' 254 000 348 000 348 000 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları 

ile haber alma bekçileri ücreü 2 861 000 4 204 000 2 204 000 
14 Köy ağaçlama sahaları bekç> 
• lerinin ücreti * 425 000 600 000 600 000 

Fasıl yekûnu 3 540 000 5 152 OOO 5 152 000 

11 

12 

21 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak .yardım
lar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğam yar
dımı 

(S. Sayısı : 

45 000 

520 000 

5 000 
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45 000 

520 000 

5 000 

45 000 

520 000 

5 000 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 000 

3 000 

15 000 
13 000 

€91 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• 90 000 

5 000 

25 COO 
13 000 

703 000 

90 000 

5 000 

25 000 
13 000 

703 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

s"" 

210 
217 

221 

11 

12 
13 
14 
15 

% 6 emekli, % 25 giriş kese
nekleriyim artış farkları 
°/n 1 pk karşılık W 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

798 813 
145 238 
250 000 
50 000 

350 000 

1 594 051 

2 100 

1 440 
610 000 

1 801 672 
288 758 
350 000 
75 000 

500 000 

3 015 430 

4 200 

1 440 
800 000 

1 801 672 
288 758 
350 000 
75 000 

500 000 

3 015 430 

4 200 

1 440 
800 000 

Memur, nizmetli» emekli, dul 
ve yetim avlıklarında yapıla 
cak değişikliklerin gerektirdi 
ği her türlü masraflar karşı
lığı «Bu fasıldan (A/l) işa
retli cetvelin alâkalı tertiple
rine gerekli ta.hsisatı aktar • 
maya Maliye Vekili yetkili 
dir.» 8 440 000 0 

ikinci kısım vekûnu 35 378 457 38 553 443 38 553 443 

(S...-Sıw.:;55.3 
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Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 

12 
13 
14 
15 

16 

22 
23 
24 
25 

26 

32 
33 
34 

35 

36 

42 
43 
44 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyeci 
Ağaçlandırma ve fllanlıkla 
kırtasiyesi 
Teknik Araştırma Enstitüsü 
istasyonları kırtasiyesi 
Vilâyetler döşeme masraf lan 
Sınırlama döşeme masrafları 
Amenajman döşeme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme masraflaıı 
Teknik Araştırma Enstitü VQ 
istasyonları döşeme masrafları 
Vilâyetler demirbaş masraflaıı 
Sımrlama demirbaş masraflaıı 
Amenajman demirbaş masraf-
lan 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
demirbaş masrafları 
Teknik Araştırma Enstitü v* 
istasyonları demirbaş masraf
ları 
Vilâyetler Öteberi masrafları 
Sınırlama öteberi masrafları 
Amenajman öteberi masrafları 

40 000 
32 500 
22 000 
12 500 
15 000 

122 000 

50 000 
8 000 
7 800 

6 000 

6 000 
30 000 
3 000 
2 000 

35 000 

20 000 
20 000 
2 500 

15 000 

95 000 

18 000 
20 000 
6 000 
5 100 

45 000 
42 500 
30 000 
17-500 
25 000 

160 000 

60 000 
10 000 
7 800 

8 000 

8 000 
40 000 
4 000 
2 500 

40 000 

30 000 
30 000 
3 000 

15 000 

95 000 

25 000 
30 000 
8 000 
5 100 

45 000 
42 500 
30 000 
17 500 
25 000 

160 000 

60 000 
10 000 
7 800 

8 000 

8 000 
40 000 
4 000 
2 500 

40 000 

30 000 
30.000 
3 000 

15 000 

95 000 

25 000 
30 000 
8 000 
5 100 

(S. Sayısı: öö) 
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M. Tahsisatın nev'i 

45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi masrafları 

46 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları öteberi masraflau 

52 Vilâyetler aydınlatma mas
rafları 

53 Sınırlama aydınlatma masraf
ları 

54 Amenajman aydınlatma mas
rafları 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 

56 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları aydınlatma mas 
rafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenaîman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 
66 Teknik araştırma enstitü vo 

istasyonları ısıtma masrafları 

# Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler ba«ılı kâ

ğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt vj 

defterleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterim 
16 Teknik araştırma er^tftü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

Fasıl yekûnu 
sam 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 
2 500 
10 000 

7 500 
6,000 
15 000 

7 500 
4 000 
20 000 

9 000 
6 000 
18 000 

7 500 
4 000 
20 000 

9 000 
6 000 
18 000 

3 500 
22 500 
3 000 
3 000 
25 000 
6 000 

458 400 

5 000 
40 000 
4 000 
3 000 
27 000 
8 000 

572 900 

5 000 
40 000 
4 000 
3 000 
27 000 
8 000 

572 900 

75 000 100 000 100 000 

11 000 11 000 11 000 

4 000 4 000 4 000 

5 000 5 000 5 000 
95 000 120 000 120 000 

45 000 75 000r 75 000 

(S. Sayısı: 65) 



1959 1960 yılı içia 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

12 Vilâyetler posta ve telgraf iie 
retleri 60 000 90 000 90 000 

21 Merkez telefon masrafları 50 000 60 000 60 000 
22 Vilâyetler telefon mas-aflan 45 000 100 000 100 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

telefon kurma ve konuşma 
masrafları * 35 000 40 000 40 000 

36 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları telefon kurma ve 
konuşma masrafları 4 000 6 000 6 000 

Fasü yekûnu 239 000 371 000 371 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Sınırlama 
14 Amenajman 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
16 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları 
17 Hastalıkla mücadele işleri 

1 
15 000 

1 
1 OCO 
3 000 

1 
;i ooo 

1 
100 000 

1 
1 000 
3 000 

1 
15 000 

1 
100 000 

1 
1 000 
3 000 

1 
15 000 

Fasıl yekûnu 92 003 . 119 003 119 003 

Giyecekler 
10 Merkez 61 150 61 150 61 150 
20 Vilâyetler 964 500 1013 000 1013 000 

Fasü yekûnu 1 025 650 1 074 150 1 074 150 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 120 000 150 000 150 000 
21 Muvakkat vazife harcırahı 440 000 550 000 550 000 
22 Hastalıklarla ve böcehlerle sa

vaş muvakkat vazife harcırahı 30 000 37 500 37 500 
23 Sınırlama muvakkat vazife 

harcırahı 140 000 175 000 175 000 
24 Amenajman muvakkat vazife 

harcırahı. 40 000 50 000 50 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

muvakkat vazife harcırahı 65 000 85 000 85 000 

(S, Sayısı,: 5g ) 
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Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encüm^ce 

istenen kabul edilci' 
Lira Lira M. 

26 Tekiıik araştırma enstitü ve 
istasyonları muvakkat vazife 
harcırahı 40 000 50 000 50 000 

27 Propaganda hizmetle? *nde ça
lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 4*) 000 50 000 50 00 

30 Müfettişler harcırahı 350 000 650 000 650 00' 
40 Ecnebi memleketler h-rcırahı 26 000 26 000 26 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve masrafları 110 000 145 000 145 000 

70 3573 sayılı Kanun mucibince 
deliceliklerm parselâib harta
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahlar] ve na
kil vasıtalan masrafları 40 000 40 000 40 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanonu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
muhafaza memurlarına verile
cek tazminat 466 350 500 000 500 000 

se 

Fasıl yekûnu 1 907 350 2 508 500 2 508 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 7 000 7 000 
12 Vilâyetler 60 000 68 000 68 000 

Fasü yekûnu 65 000 75 000 75 000 

12 500 15 000 15 000 
Taşıt masrafları 

21 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 

22 Merkez taşıtları onarma mas ^ ^ ^ „,. rt/NA rafları 10 500 10 000 10 000 
51 Ağaçlandırma ve ficUulıklar 

taşıtları işletme masrafları 285 000 350 000 döU üüü 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıkla! ^ ^ 

taşıtları onarma masrafları 75 000 100 000 100 000 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt ^ ^ A 

masrafları 20 000 20 000 20 000 
54 Propaganda işleri motorlu ^ A/ws 

taşıt işletme masrafları 15 000 20 000 20 000 
( & Sasısı i 83) 
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M. Tahsisatın nev'i 

55 Yangınlarla mücadele ve koru
ma işleri motorlu taşıt işletme 
masrafları 

56 Yangınlarla mücadele ve koru
ma işleri motorlu taşıttan 
onarma masrafları 

57 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
işletme masrafları 

58 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorsuz taşıtları 
masrafları 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 

60 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu i aşıtlar, 
onarma masrafları 

61 Amenaiman grunları "»"e hari
ta ekipleri motorlu taşıtları iş
letme masrafları 

62 Amenajman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu Kısıtları 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçlmeü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu. 
nun 48 nci maddesini ilgilen 
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatj istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

130 000 200 000 200 000 

45 000 90 000 90 000 

13 500 17 500 17 500 

1 5 000 5 000 

10 000 10 000 10 000 

9 000 10 000 10 000 

9 000 10 000 10 000 

4 500 5 000 5 000 
638 501 862 500 862 500 

4 642 904 5 863 053 5 863 053 

5 000 5 000 . 5 000 

50 000 25 000 25 000 
50 000 50 000 50 000 

100 000 75 000 75 000 

(S. Sayın: 55) 
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F. 

408 

412 

M. 

9 

10 

20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 
Hastalıklarla savaş masrafları 
Hastalıklar ve böceklerle sa
vaş için lüzumlu ilâçlar karşı
lığı 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

1959 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

65 000 
20 000 

200 000 
100 000 

1960 yılı işin 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 40 000 

100 000 100 000 
20 000 20 000 

300 000 300 000 
125 000 125 000 

Fasü yekûnu 385 000 545 000 545 000 

416 Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu mas

rafları 175 000 175 000 175 000 
12 Orman Tekniker okulları mas

rafları 413 120 1 300 000 1 300 000 

Fasü yekûnu 588 120 1 475 000 1 475 000 

418 Para taşıma masraf lan 15 000 15 000 15 000 
420 Teknik araştırma enstitü V3 

istasyonları deneme masrafları 
20 Taşıt masrafları 1500 1500 1500 
30 îşçi gündelikleri 50 000 100 000 1Ö0 000 
40 Başka masraflar 30 000 60 000 60 000 
50 Toprak kayması, muhafazası 

ve kuraklıklarla mücadele için 
yapılacak denemelerin her tül
lü masrafları 1 000 000 200 000 200 000 

Fasü yekûnu 1 081 500 361 500 361 500 

421 Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama harita masrafları 2 000 3 000 3 000 
20 Amenajman haritaları masraf

ları 15 000 15 000 15 000 

Fasü yekûna 17 000 18 000 18 000 

(S. Sayısı: 55) 
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Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
hizmetlerinde çalışacaklara ya
pılacak ödemeler 150 000 150 000 150 000 
Sınırlama 
6245 sayılı Kanunun 8 nci maddeleri gereğinet 
lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl y< 

ve 50 
yapı-

îkünu 

110 000 
160 000 
200 000 
100 000 

570 000 

150 000 
200 000 
250 000 
100 000 

700 000 

150 000 
200 000 
250 000 
100 000 

700 000 

Amenajman 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince mrllecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
İşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

198 000 
300 000 
496 800 
85 970 

1 080 770 

86 400 
1 

4 288 750 
600 000 

237 000 
450 000 
550 000 
85 970 

1 322 970 

100 000 
1 

6 000 000 
500 000 

237 000 
450 000 
550 000 
85 970 

1 322 970 

100 000 
1 

6 000 000 
500 000 

Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlaklar.»nın 
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin 
gerektirdiği her türlü masraf
lar 

Fasıl yekûnu 4 975 151 6 600 001 6 600 001 

(S. Sayısı : 55 > 
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Tahsisatın nev'i 

Toprak muhafazası, yer Kay
ması, yan dere ıslahı, kuraklık. * 
ve çığlarla mücadele için yapı
lacak çalışmaların her türlü 
masrafları 
Orman içi otlakların tanzim, 
tevsi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 

Fasıl yekûnu 

Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 
6085 sayılı Kanunun 56 noı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 
7126' sayılı Kanunun 37 noı 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
Muhafazasına lüzum kalmiyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6808 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 

Yayın masrafları 
Satınalma ve abone masrafları 
Başka her çeşit-yayın ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 1 500 000 1 500 000 

550 000 600 000 600 000 

550 000 2 100 000 2 100 000 

100 000 500 000 500 000 

50 000 50 000 50 000 

65 790 82 157 82 157 

60 000 0 0 

056 660 1 141 060 1 141 060 

75 000 75 000 75 000 

165 000 200 000 200 000 

240 000 275 000 275 000 

(S. Sayısr: 55) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah]arı ile 
başka her çeşit masrafJ arı 

20 Teknik yardımdan faydalan- * 
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırahları ve masrafları 

Fasıl yekûna 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katlin-a 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

458 Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 

476 Kurs masrafları 

Dördüncü kısnn yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1958 yılları borçları 
20 1937 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı işin 
Lira Lira Lira 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 

39 000 50 000 50 000 

130 900 142 140 142 140 

169 900 192 140 192 140 

4 830 4 830 4 830 

30 000 40 000 40 000 

34 830 44 830 44 830 

10 000 15 000 15 000 
1 000 10 000 10 000 

11 335 721 15 717 658 15 717 658 

35 000 35 000 35 000 

15 000 15 000 15 000 
3 000 3 000 3 000 
18 000 18 000 18 000 

( S. Sayısı: 55 ) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısıra yekûnu 103 000 103 000 103 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 35 378 457 38 553 443 38 553 443 
Üçüncü kısım yekûnu 4 642 904 5 863 053 5 863 053 
Dördüncü kısım yekûnu 11 335 721 15 717 658 15 717 658 
Beşinci kısmı yekûnu 103 000 103 000 103 000 

UMUMÎ YEKÛN 51 460 082 60 237 154 60 237 154 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 500 000 500 000 
Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 

10 Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 2 500 3 500 3 500 

20 Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 

31 Sınırlama teknik aletleri 
32 Amenajman teknik aletleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 4 000 4 000 4 000 

34 Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemesi 1 500 2 500 2 500 

15 000 
4 000 
5 000 

20 000 
4 000 
5 000 

20 000 
4 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 32 000 39 000 39 000 
e 

< S. Sayısı: 55 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Kamulaştırma 
10 6831, 4785 ve 3116 sayılı ka

nunlar gereğince yapılmış ve 
yapılacak kanunlaştırma mas
rafları 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satmalma ve ka
mulaştırma masrafları 

30 Bina yapımı için satmalına cak 
veya kamulaştırılacak arazi 
bedelleri 

40 F. A. O. yardımı ile kurulacak 
kavak istasyonuna lüzumlu 
arazinin istimlâk masrafları 

Fasıl yekûnu 

\apı işleri 

Satmalınacak makina alet ve 
malzemeleri 

10 Hastalıklarla ve böceklerle mü
cadele alet ve malzemeleri 

20 Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 

31 Sınırlama teknik alet ve malze
meleri 

32 Amenajman teknik alet ve mal
zemeleri 

33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

31 Teknik araştırma ve motorsuz 
Ifıboratuvar malzemesi 

45 Propaganda işleri için satmalı
nacak sinema makinası ve mal
zemesi 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira • Lira Lira 

400 000 400 000 400 000 

675 000 675 000 675 000 

210 000 102 500 102 500 

550 000 550 000 550 000 

1 835 000 1 727 500 1 727 500 

4 474 000 6 600*000 6 600 000 

35 000 250 000 250 000 

800 000 2 700 000 2 700 000 

189 000 189 000 189 000 

208 000 350 000 350 000 

1 367 000 3 500 000 3 500 000 

50 000 225 000 '225 000 

15 000 15 000 15 000 

2 664 000 7 229 000 7 229 000 

(S. Sayısı : 55 ) 
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F. M. 

752 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Satmalmacak taşıtlar 
Motorlu taşıtlar satınalma 
masrafları 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 360 000 

50 000 

4 410 000 

196Û yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 000 

50 000 

5 050 000 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 000 

50 000 

5 050 000 

753 6831 saplı Orman Kanunu mu
cibince satmalmacak silâh ve 
malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve ha
rita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis muavinle
rine verilecek tabanca ve mal
zemeleri 6 000 6 000 6 000 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve malzemeleri 10 000 10 000 10 000 

30 Muhafaza memurları silâh ve 
malzemeleri 1 250 000 250 000 

761 

771 

772 

781 

10 

20 

Fasıl yekûnu 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 
6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 
Teknik Araştırma Enstitü ve 
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 
Orman yolları yapımı masraf
ları 
Orman yolları onarımı masraf
ları 

16 001 

375 000 

1 

2 000 000 

50 000 

10 000 

266 000 

600 000 

1 

2 000 CCO 

50 000 

10 000 

266 000 

600 000 

1 

2 000 000 

50 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 60 000 60 000 60 000 

Yatırımlar yekûnu 16 366 002 24 071 501 24 071 501 

(S; Sayım: 55) 
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B - CETVEL* 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Orman işletmelerinden alına
cak varidat 0 82 188 655 82 188 655 

0 Tahsil olunacak tarife bedeli 41 939 542 0 0 
0 Müsadeleri mallar bedeli 3 300 000 0 0 
0 İşletmelerin kârı 8 448 441 0 0 
0 Müteferrik varidat 1 0 0 
O Devlet Orman İşletmelerinde 

çalışan Umum Müdürlük me
murlarının maaş, ücret ve tah
sisatları karşılığı olarak döner 
sermayeden ahnacak meblâğ 12 018 100 0 0 

Fasıl yekûnu 65 706 084 82 188 655 0 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 120 000 120 000 120 000 

3 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Hazi
nece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 2000 000 2000000 

UMUMÎ YEKÛN 67 826 084 84 308 655 84 308 655 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 31. VIII. 1956 6831 Orman Kanunu 
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3. 

1 

3 

4 

6 

1 

3 
1 
4 
5 

6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Enformasyon uzmanı 
Sinama uzmanı 
Sinama teknisyeni 
Mücadele başteknisyeni 
Mücadele teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 

Tercüman 
Memur (Evrak sevkiyatçısı) 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

VİLÂYETLER 

Telsiz teknisyeni 
» » 

Tamir atelyesi şefi 
Telsiz santralcisi 
Şoför (harita grupları için) 
Dağ telsiz santralcisi 
Daktilo 
Orman muhafaza memuru 

» » » 
» » » 

Hademe 
Bekçi 
Şoför (yangın ve koruma iş
leri için) 
Şoför (yangın ve koruma iş
leri için) 
Şoför (yangın ve koruma iş
leri için) 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
1 
2 

62 
===== 

1 
1 
1 

16 
4 

23 
15 
70 

605 
705 
38 
1 

69 

17 

44 
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Ücret 

950 
600 
600 

1 250 
1 100 

600 
300 
450 
400 
400 
350 
300 

1 250 
300 
500 
250 
200 
250 
200 

1 250 
1 100 
1 250 

500 
400 
500 
300 
400 
350 
300 
200 
200 

400 

350 

450 

G. 

1 

3 

3 

4 

4 

6 

2 
3 

5 

6 

Memuriyetin nev'i A 

TEKNİK ARAŞTIRMA ENS 
VE İSTASYONLARI 

Ressam 
Fotogrametri mütehassısı 
İstatistik teknisyeni 
Muhafaza ve rasat teknisyeni 
Başmakinist 
Makinist (Laborant) 
Lâboratuvar şefi 
Şoför 

» 
» 

Tercüman 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Kütüphane memuru (fotoğrafçı 
Kesim ve ölçme memuru 
Muhafaza memuru 
Başfidancı 
Fidancı (Tarım hizmetlisi) 
Hademe 
Bekçi 
Santralci 
Kaloriferci 
Arabacı 

» 

• 

ded 

TÎTÜ 

1 
1 
1 
4 
1 

11 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 

12 
2 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 

72 
l ı • ^ « 

Orman Muhafaza, Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 

,* 
Bekçi 
îşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

2 
2 
8 

Ücret 

İ 100 
800 
800 
500 
600 
500 
800 
400 
350 
500 
950 
800 
350 
600 
500 
300 
450 
300 
200 
200 
400 
400 
300 
250 

350 
400 
300 
300 
300 
200 
200 
200 

1610 \ 17 
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Memuriyetin nev'i Aded 

Düzce Orman Tekniker Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Laborant 
Kütüphane memuru 
Tarım hizmetlisi 
Bekçi 
İşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 

22 

Trabzon Orman Tekniker Okulu 
Doktor 
Sıhhiye memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Şoför 
Elektrikçi 
Ambar memuru 
îdare âmiri 
Hademe 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Çamaşırcı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

19 

Antalya Orman Tekniker Okulu 

Doktor 
Sıhhiye memuru 
Aşçıbaşı -
Aşçı yamağı 
Şoför 
Elektrikçi 

— 44-
Ücret I G. 

300 
350 
450 
300 
300 
300 
400 
400 
300 
200 
200 
200 

300 
300 
450 
200 
350 
300 
350 
400 
200 
250 
300 
200 

300 
300 
450 
200 
350 
300 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ambar memuru 
îdare âmiri 

6 Hademe 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Çamaşırcı 

Fidanlıklar 

Başmakinist 
Makinist 
Makinist (sınıf 1) 

» (sınıf 2) 
Şoför 
Şoför 
Arabacı 
Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 

» ,» (S. 1. fidançı) 
» » (S. 2. » 
» » (S. 1. » 

Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

1 
1 
6 
1 
1 
2 

350 
400 
200 
2.J0 
300 
200 

19 

6 
10 
12 
17 
20 
45 
21 
12 
12 
26 
56 
34 
46 
24 

341 

600 
500 
450 
400 
400 
350 
250 
450 
403 
350 
300 
250 
200 
200 

Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şubesi 

Traktör ve buldozer operatörü 
ölçme teknisiyeni 
Sürveyan 
Şoför , 

> 
Tarım hizmetlisi 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

3 
1 
5 
6 
3 
7 
5 
20 
2 

52 

800 
500 
500 
400 
350 
400 
250 
200 
200 
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E - CETVELİ 
Tahsisatın nev'i 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha

ber alma nöbetçilerinin ücreti 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üc

reti 
307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla

ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları < 

L - CETVELİ 

D. 

6 

7 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

7 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Smıf 1 kıdemli orman mü
hendis muavini 
Orman mühendisi -
öğretmen muavini 
Orman kondöktoru 
Sınıf 2 orman kâtibi 
Sınıf 3 orman mesaha me
muru 

Orman tatbikat memuru 
» » » 
» » » 

Orman Kâtibi 

Ücretlütr 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 

Aded 

1 
2 
1 

36 
138 

587 

40 
50 
20 
20 

1 
1 
1 

Aylık 
maaş 

950 
800 
400 
350 
300 

300 

450 
400 
350 
300 

Ücret 

700 
700 
700 

D. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

\ x 

Memuriyetin nev'i 

Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya mutemet 
Orman mesul muhasip kâtiibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
öğretmen 
Şef lâboratuvar 

Aded 

1 
3 
2 
2 
9 
6 
1 

10 
12 
10 
1 

12 
1 
2 
1 
2 
X 

30 
2 
2 

Aylık 
ücret 

500 
500 
500 
450 
450 
45C 
450 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

M - CETVELİ 
Lira 

Orman Muhafaza Okul öğrencilerinden 
alınacak ücret 347 
Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden 
alınacak ücret 600 

'{&;Baj9i£$Şg} 
• 
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E - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme

sini temin maksadiyle satmalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden 
ödenecektir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 - 36 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, bal

ta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zeneir, 
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel
leri de bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalı-
nacaktır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis 
ve sürveyanların muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze 

avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla 
deliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir. 

(S. Sayısı: 55) 
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Madde 24 — Amenajman muvakkat vazife harcırahı 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden 
ödenir. 

Fasıl 309.T- Taşıt masrafları 
Madde 54. — Propaganda için alınacak jeeplerin işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 
da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bu tertipten yaptırılır. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma 
masrafları 

Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mah
sus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde 
den ödenir. 

Madde 57 —- Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında movcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lü

zumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas-

raflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün 
masraflar buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakil masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki 
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masrafları, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek 
lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir. 

Fasıl 416 — Okullar masrafları 
Madde 11 — Orman Muhafaza Okulu masrafları 

Madde 12 — Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu masrafları 
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü

beler masrafları, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta masrafları, okullar ve müş
temilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak 
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plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 420 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme masrafları 
Madde 40 — Başlça masraflar 

Kesme, taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 
bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 
resim ve kabartma harita masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, hurç, ha
rita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, 
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, mo
topomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalına, montajı, araştırma 
fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldi 
ven, lâstik çizme ve benzerlerinin satmalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendisle
rin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvar-
da çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tah
lil masrafları, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter masrafları, tecrübelerde kullanılacak 
çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gühre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. 
Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri masrafları da bu 
fasıldan ödenir. 

Madde 50 — Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerin her 
türlü masrafları 

Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro isleri 
Satmalmaeak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — 6831 sayılı Orman Kanunu £erc#inre yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin ieabettirdiği her 
türlü masraflarla bu savaşta vazifelendirilenlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu mad
deden ödenir. 

Fasıl 423 — Sınırlama 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmedi 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine erîöiş ve 
gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiraları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yeni 
lenmesi masrafları ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 424 — Amenajman 
Madde 10 — 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 
maddeden ödenir. 

Madde 20 — Taşıt masrafları 
Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kanıp değiştirme masraf

ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalmacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satmalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal

ına ve onarma masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satmalına bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu 
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme masrafları ve buna müteferri malzeme 
bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraf
ları. ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbalar satmalına bedelleri ile işletme masrafları, 
sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, me
şin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif 
sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalına bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancılarm 
tulum bedelleri ve benzeri masrafları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere 
ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner 
vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, harç, her nevi tekâlif 
ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 428 — Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı 
işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 

Madde 10 — Toprak muhafazası, yer kayması yan dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele 
için yapılacak çalışmaların her türlü masrafları 

Madde 20 — Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü 
masraflar 

Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu ter
tipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıkları, işçi gündelikleri, arazi 
işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar 
ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalarında 
yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz 
teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah işlerine ait proje masrafları, resim, harita, ozalit mas
rafları, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası masrafları, mer'alarda toprak muha
fazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme masrafları ve ağaçlandırma masrafları ve bu 
işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri bu fasıldan ödenir. 
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Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalına ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin bedel

leri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmaeak agrandisman 
m akması ve teferruatı bedelleri ve negatif filimle ri ile çekilmiş fotoğraflar satmalına < bedelleri, 
fotoğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması, 
satmalmması ve ağaç bayramları için satmalmaeak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi 
masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

ile başka her çeşit masrafları 
Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hesabın

dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da, bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fa

sıldan ödenir. 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemeleri onarımı 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme alet ve malzemelerinin her türlü onarma masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10 — 3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma 

masrafları 
özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya

pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu 
faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kanunlaştırılacak, satmalmaeak arsa ve 

sahaların her türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalmaeak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve ede

cek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mi
mar, mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanlarm tahakkuk edecek yevmiyeleri de bu 
tertipten ödenir. 
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Fasü 751 — Satmalmacak makine alet ve malzemeleri 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö
p ü k yapıcı maddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer lüzumlu masraflarla 
yangın haberleşmesi için kullanılan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek parça, malzeme ve sa
ire de bu maddeden ödenir. 

Madde 45 — Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi ve malzemeleri 
Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

Cinsi 

Fasıl 752 — Satmalmacak taşıtlar 
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satınalma bedelleri 
Madde 20 — Motorsuz taşıtlar satınalma bedelleri 

1960 yılında satmalmacak motöılü ve motorsuz vasıtalar 

Aded Fivat Tatarı Kullanılacak ve Her 

Jeep Piek-up 
Jeep Pick-up 

Jeep Pick-up 
Jeep Pick-up 
Jeep Pi'dk-up 

Jeep Pick-up 
Jeep 
Jeep 

Kamyon 
Kamyon 

Kainyonlu su tankeri 
Piek-up 
Buldozer tipi traktör 

2 
2 

2 
30 
6 

17 
4 
8 

12 
6 

3. 
1 
o 

45 000 
45 000 

45 000 
45 000 
45 000 

45 000 
35 000 
35 000 

75 000 
75 000 

85 000 
45 000 

300 000 

90 000 
90 000 

90 000 
1 350 000 

270 000 

765 000 
140 000 
280 000 

900 000 
450 000 

225 000 
45 000 

900 000 

Traktör 

Traktör 
Paletli traiktör 

40 000 

40 000 
150 000 

80 000 

120 000 
300 000 

Sınama makinası_ için 
Düzce Tekniker ve Araç Muhafaza memuru okul 
lan için 
Araştırma istasyonu için 
Teni kurulan fidanlıklar 
Toprak muhafaza ve mera Lslahı grup müdür
lüğü için 
Yangın söndürme işlerinde kullanılmak için 
Yeni kurulan fidanlık için 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı grup müdür
lüğü için 
Yeni kurulan fidanlıklar için 
Topra'k muhafaza ve mera ıslahı grup müdür
lüğü için 
Orman yangınları için 
Umum Müdürlük levazım işleri için 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı grup müdür
lüğü için 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı grup müdür
lüğü için 
Fidanlıklar ihtiyacı için 
Fidanlıklar ihtiyacı için 
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1959 malî yılı (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gösterir cetvel 

P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira EL 

203 12 Vilâyetler geçici hizmet- Hukukçu üye 
lileri ücreti İnşaat yüksek mühendisi ve

ya mühendisi 
Yüksek mühendis veya mühen
dis 
Sürveyan 
Daktilo 

203 13 Yangın bekçi ve koru- Yangın bekçisi 
yucuları ile haber alma » » 
nöbetçilerinin ücreti » » 

» » 

203 14 Köy ağaçlama sahaları Bekçi 
bekçilerinin ücreti 

8 

2 

4 
4 
19 

1 250 

1 750 

1 500 
800 
400 

12 

12 

12 
12 
6 

120 000 

42 000 

72 000 
38 400 
45 600 

23 
100 

1 400 
3 526 

Yekûn 5 049 

300 
. 250 
200 
150 

250 200 

Yekûn 318 000 

5 34 500 
5 125 000 
5 1400 000 
5 2 644 500 

4 204 000 

12 600 000 

>>•-<< 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/457) 

T. C. 
Başvekalet 30. XI .1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1023/2938 

Türkiye Büyük Miltot Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1930 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, 'esbabı mucibesi 
ve ilişilkleriyle îbirlikte sunulduğunu saygılarımla 'arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1956 yılında DeVIet Hava Yollarının ilgası ile teşekkül eden Devlet Hava Meydanları, adedi 
30 u geçen meydanları ile günden güne çoğalan çeşitli hizmetler yepyeni bir veçhe almış ve 1956 
yılından 'beri Hükümetin tevdi eylediği işlerle mütenasibolarak bütçesinde de ilerlemeler kaydetmiş
tir. Muhtelif yıl bütçelerine ait mukayeseli bütçe rakamlarının tetkikinde keyfiyet açıkça görüle
cektir. 

Senesi A/l A/2 Yekûn 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

6 511 371 + 2 100 001 
9 346 322 + 3 088 750 
10 830 581 + 4 907 500 
13 789 056 4- 17 360 000 
19 444 741 + 22 631 685 

Varidat bütçesi 

= 8 611 372 
= 12 435 072 
= 15 738 081 
= 31 149 056 
= 42 076 423 

Bütçe Kanununa »bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, birinci faslı teşkil 
eden 5 'maddede Umum Müdürlüğün çeşitli kaynaklardan elde 'ettiği varidat toplanmış bulunmakta
dır. Günden güne inkişaf halinde 'bulunan Devlet Hava Meydanlarının milletlerarası hava hiz
metlerine açılan Yeşilköy, Esenboğa meydanları ile 'birlikte 30 küsur meydan ve bunlara foağlı veya 
müstakil aynı miktar tesisleri vardır. Bu sebeple, her çeşit gelirin teşekkül tarihi olan 1956 yılın
dan itibaren ayrı ayrı ve mukayeseli tahakkuk ve tahsilat miktarları nazarı dikkate alınarak 1960 
yilı tahminleri 'aşağıda gösterilmiştir. 

Birinci faslın birinci maddesini ve «n mühim gelir kaynağını, konma ve konaklamadan elde edi
len varidat teşkil eder. Muhtelif yıllara ait bütçemizde tahmin edilen geiirle senesi zarfındaki tah
silat miktarı aşağıda görüleceği üzere, seneden seneye konima ve konaklamada artma göstermekte
dir. Uçak seferlerinin fazlalaşması ve alınmakta olan resimlerin emsal memleketler tarifelerine yak-
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laştınlması tahsilatta artış kaydetmektedir. 19G0 yılında bu maddenin 5 000 000 liraya baliğ ola-
cağı tahmin edilmektedir 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Bütçe 
tahmini 

760 000 
1 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 

Tahsilat 

768 436 
2 206 040 
2 353 757 
2 500 000 (Altı aylık) 

Bu faslın ikinci maddesini teşkil eden terminal binası odaları ile hangar işletme odaları ve uçak 
şirketlerine kiralanan oda ve araziden alınan kiralar seneden seneye artmakta olup aşağıda, mu
kayeseli şekilde gösterilmiştir. 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Bütçe 
tahmini 

300 000 
600 000 
640 000 
700 000 
700 000 

Tahsilat 

146 600 
496 500 
583 400 
300 000 (Altı aylık) 

Aynı faslın 3 ncü maddesini teşkil eden Ilandling hizmetlerinden artan 'konma ve konak1 ama 
nispetinde mühim bir gelir sağlanamamaktadır. Milletlerarası hava meydanlarında yapılan çeşitli 
hizmetler karşılığı daha fazla gelir temini duşünülefbilirse de, bu işi (Seri Şirketi) görmekte oldu
ğundan, idarece fazla bir gelir elde edilememektedir. Geçmiş senelerin ve 1959 yılının tahakkrk ve 
tahsilâtına nazaran geçen yıla nispetle 12 000 lira noksanı 10 000 lira tahmin edilmiştir. 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 

Bütçe 
tahmini 

1 
10 000 
20 000 
22 000 

Tahsilat 

10 755 
14 660 
15 800 
4 000 (Altı aylık) 

Aynı faslın 4 ncü maddesini şirketler hesabına çekilen B-l telsiz -mesajından alman ücret teşkil 
eder. Aşağıda mukayeseli cetvelde muhtelif yıllara ait gelir gösterilmiştir. 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Bütçe 
tahmini 

170 000 
550 000 

1 715 000 
2 350 000 
2 350 000 

Tahsilat 

328 217 
1 870 553 
1 098 700 
1 200 000 (Altı aylık) 

( S. Sayısı : 56 ) 



— 5 — 
Aynı faslın 5 nci maddesini çeşitli gelir teşkil etmektedir Emanet eşya, otobüs ücreti, leşhir 

reklâmları, meydandaki otların satışı ve şirketlerden alınan cereyan bedeli gibi çeşitli gelirlerin ge
çen yıl tahmin ve tahsilatı ile son 1959 yılı bütçesindeki tahakkuk, altı aylık tahsilatı dikkat3 alı
narak 1960 yılı için 300 000 lira fazlasiyle 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

Senesi tahmini Tahsilat 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

5 000 
50 000 
142 000 
300 000 
600 000 

576 300 
251 270 
249 841 
258 800 (Altı aylık) 

Gelir bütçesinin 2 nci faslını Hazine yardımı teşkil eder 'ki, seneden seneye görülen hizmetlerin 
çoğalması, Hükümetin gördüğü lüzum ve direktiflerle yeni tesis edilen meydanların çeşitli hikmet
leri karşılığı Hazineden alınan yardım da aramakta olup 1960 yılı için 29 736 997 lira tahmin edil
miş bulunmaktadır. 

** 
/ 

Senesi 

1956 
1957 
.1958 
1959 
1960 

Bütçe 
tahmini 

859 000 
6 900 000 
6 900 000 
15 846 928 
29 736 997 

Gelir bütçesinin 3 ncü faslı ise, geçen seneden sarf edilmemiş tahsisat bakiyesi ile gelir fazlasını 
teşkil eder ki, muhtelif yıllar bütçesiyle yapılan tahminlerle hakiki devirleri aşağıda göstermek su
retiyle 1960 yılı için 3 679 129 lira tahmin ediLniş bulunmaktadır. 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Bütçe 
tahmini 

6 517 371 
3 160 072 
3 820 531 
4 680 128 
3 679 429 

Masraf bütçesi 
Bağlı (A/l) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, (A/l) cetvelinde 'bütçeye 

J9 444 741 lira ve (A/2) yatırımlar için 22 631 685 liraluk tahsisat konulmuş bulunmaktad;r. 30 
küsur hava meydanına 'her yıl yenilerinin ilâvesi ve çeşitli meydan hizmetlerinin karşılanması, mas
rafların da mecburi olarak artmasını icabet t irmiş tir. Geçen yıla nazaran tahsisat miktarında artış 
kaydedilen tertipler aşağıda miktar ve artış sebepleri ile ilgili fasıl ve maddeleri gösterilmiştir : 
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143 500 201* 11 Merkez memurları maaşı: 
7244 sayılı Kanun gereğince maaş ve ücretlere % 100 zam yapılmasından. 

69 350 12 Vilâyetler memurları maaşı : 
7244 sayılı Kanım sebebiyle ve îş Kanunu gereğince günde âzami 8 saat 
nöbet esası nazarı itibara alınarak yeniden alman 201 teknik personel kad
rosunun ilâvesi sebebi ile. 

3 812 626 202 2] Merkez hizmetlileri ücreti : 
57 775 203 Geçici hizmetliler ücreti : 

7244 sayılı Kanun sebebi ile. 
540 193 209 Emekli Sandığına ya. ödemeler : 

7244 sayılı Kanuna göre artış. 
1 800 210 Temsil tahsisatı : 

7244 sayılı Kanuna göre artış. 
1 200 221 Emeldi, dul ve yetim maaşları : 

7244 sayılı Kanuna göre artış. 

4 626 444 tkinci kısımda artış yekûnu 

11 000 301 10 Kırtasiye : 
îş hacminin çoğalması ve sarfiyatın artması. 

3 000 20 Döşeme : 
Meydan bürolarındaki ihtiyaç için. 

2 750 30 Demirbaş : 
Lüzumlu hesap ve yazı m akmaları ile sair ihtiyaç karşılığı. 

6 000 40 öteberi : 
Bilhassa artan ilân bedelleri ve çeşitli ihtiyacı karşılamak için. 

6 000 50 Aydınlatma : 
İstihlâkin fazlalığı 

İG 000 302 10 Kırtasiye : 
30 küsur meydan ve büroların artan ihtiyacını karşılamak için. 

20 000 20 Döşeme : 
30 küsur meydan ve büroların artan ihtiyacım karşılamak için. 

8 000 30 Demirbaş : 
30 küsur meydan ve büroların artan ihtiyacını karşılamak için. 

20 000 40 öteberi : 
30 küsur meydan ve büroların artan ihtiyacını karşılamak için. 

75 000 50 Aydınlatma : 
30 küsur meydanla buna bağlı tesislerin ihtiyacını karşılamak için, 

20 000 303 Basıhkâğıt ve defterler : 
30 küsur meydanla buna bağlı tesislerin ihtiyacını karşılamak için. 

2 500 304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
30 küsur meydanla buna bağlı tesislerin ihtiyacını karşılamak için. 

2 000 12 - Vilâyetler posta tel ücretleri .-
30 küsur meydanla buna bağlı tesislerin ihtiyacını karşılamak için. 

15 000 21 Merkez telefon masrafları : 
Artan mükâleme ücretlerinin karşılanması. 
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125 000 22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Yeşilköy ve Esenboğa meydanlan ile diğer meydanlarımızın ihtiyaçlarının 
karşılanması. 

125 000 306 Giyecekler : 
(D) cetvelinde adedi artan personele verilecek elbise, parto karşılığı. 

10 000 307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Münhallerin doldurulması sebebiyle. 

40 000 20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Teftiş, tahkik, kontrol, masrafları ile yaz meydanlanna muvakkat vazife 
ile gönderilen personelin harcırahları karşılığı. 

15 000 40 Eonebi memleketler harcırahı : 
Yabancı memleketler meydanlarına tetkikat için yeniden gönderileceklere 
verilecek harcırah karşılığı. 

105 000 50 Ecnebi uzman ve yardımcılarının harcırah ve başka masrafları : 
ICA yardım teşkilâtı tararfından gönderilen (9) uzmanın her çeşit mas
rafları karşılığı. 

7 500 309 11 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Şehirden uzak hava meydanlarında vazifeli personelin buralara her gün 
gidip gelmeleri için. 

5 000 12 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Adedi 26 ya yükselen vasıtanın çeşitli tamir işleri için. 

20 000 21 Vilâyetler taşıtları iş. masrafları -. 
Eski ve yeni hizmete açılan meydanlarda çoğalan vasıtalann işletilmesi 
için. 

50 000 22 Vilâyetler taşıttan onarma masraf lan : 
Halen hizmette bulunan 114 vasıtanın onarım işleri için. 

709 750 Üçüncü kısımda artış yekûnu 

25 000 414 Taşıma masraflan : 
Meydanların çoğalan âcil ihtiyaçlan için küçük paketler halinde sevkıyat 
yapılması. 

20 000 419 Mahkeme masrafları : 
Adedi 140 ı bulan dâvaların takip masraflariyle avukatlık ücretleri için. 

342 491 420 10 Her türlü meydan hizmetleri : 
Telekominikasyon cihazlan alınması, kuleler inşası, teknik personel üc
retleri gibi çeşitli hizmetlerin artması. 

20 000 20 Handling hizmetleri : 
Handling hizmetleri karşılığı meydanlara alınacak çeşitli malzeme sebe
biyle. 

2 000 451 10 Satmalma ve abone : 
Çeşitli dergi ve kitap satmalma ve abonesi karşılığı. 
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10 000 476 10 Hava Trafik Kontrol Kurgu : 
Hava Trafik Kursunda daaa fazla elemanların yetiştirilmesi için. 

419 491 4. kısım artış yekûnu umumi masraflar 

5 755 685 A/l cetvelinde artış 

Yatırımlar 

605 000 701 10 Meydan binaları tamiratı: 
Mevcut keşiflerine göre meydan binaları tamirat ve noksanlıklarının ik
mali için. 

1 206 000 20 Pist tamiratı : 
Mevcut pistlerin keşiflerine göre tamiratı karşılığı. 

1 515 000 751 10 Makina vasıta ve yedek Par. Sat. Al. : 
Jet uçaklarının sefere başlamasiyle trafik kesafetinden dolayı yangın sön
dürme vasıtalariyle kar süpürme makinaları satınalınması ve gümrük re
simleri karşılığı. 

100 000 20 Elektrojen grupları ve yedek parçaları satmalma masrafları : 
Milletlerarası hava limanı olarak daimî çalışan Esenboğa ve Yeşilköy mey
danlarının elektrojen gruplarının işletilmesi, kalorifer tesisleri ve akar ya
kıt ihtiyacı karşılığı. 

1 424 119 752 20 Her nevi yer taşıtları, telekomünikasyon cihazları satmalma masrafları : 
Havacılığın bugünkü inkişafı karşısında teknik cihazları yenilemek, hıva 
konuşmalarını tesbit, elektronik, VOR istasyonları tesisleri, transforma
tör alınması gibi çeşitli masraf karşılığı. 

421 566 30 Revizyon atelyesi için satmalmacak malzeme masrafları 
Meydanlardaki cihaz re tesislerle santrallerin elektrik bakım işleri ve ye
dek parçaları mubayaalaıi için. 

5 271 685 A/2 cetvelinde artış 

NOT •. Raporu Münakalât Vekaleti ile beraber 

( 3 . SftVH! 5 6 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/457 
Karar No. 50 

10.11.1960 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı bütçesi hakkında hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 30. X I .1959 
tarihli ve 71-1023/2939 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Münakalât Vekili, Devlet 
Hava Meydanları Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessilleri hazır olduklar' halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı bütçesini encümenimiz na
mına tetkik eden raportörlerimizin hazırladık
ları rapor mütalâa edildikten ve Umum Müdür
lüğün faaliyeti ile alâkalı mevzular üzerinde 
vâki sualler Hükümet mümessilleri tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve mad
delerinin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı bütçesinin 
cari masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işa
retli cetvel yekûnu 5 655 685 lira fazlasiyle 
19 444 741 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2)^ işaretli cetvel yekûnu *ise yine 5 271 685 
lira fazlasiyle 22 631 685 lira ki, ceman 
42 076 426 lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde yapılan inceleme sonunda mevzu tah
sisatlar üzerinde her hangi bir rakam değişik
liğini gerektirecek bir lüzum görülmediğinden 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş 
ve (A/2) işaretli cetvelin 701 nci faslının 10 
ncu meydan binaları, hangar ve atölyeler tami
ratı ve küçük yapılar maddesine, raportörleri
mizin raporlarında teklif etmiş oldukları veç
hile mahallî istekler göz önünde bulundurula
rak Siird, Uşak ve Çorum'da hava meydanı 
tesisi için 750 000 ve 752 nci faslın 20 nci her 
nevi yer taşıtları telekomünikasyon cihazları 
ile yedek parçaları satmalma ve tamir masraf
ları maddesine 5 000 000 liranın ilâvesi uygun 

görülmüş ve bu suretle (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu da 28 381 685 lira olarak encümeni-
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlü
ğünün 1960 yılı varidatını gösteren (B) işaretli 
cetvel yekûnu da 42 076 426 lira olarak Hü
kümetçe tahmin ve teklif edilmiş olup bu vari
dat, 29 736 997 lirası Hazineden yapılacak 
yardımdan 3 679 429 lirası geçen yıldan dev
reden nakit mevcudundan ve mütebakisi ida
renin çeşitli gelir kaynaklarından terekkübet-
mektedir. 

(A/2) işaretli cetvelde yapılan ceman 
5 750 000 lira zam, Hazine yardımına ilâve 
edilmek suretiyle, varidat cetveli yekûnu da 
encümenimizce 47 826 426 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, me
tinlerinde yapılan rakam değişikliği ile müta-
akıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlü
ğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı 
bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 
Kâtip 

Diyarbakır Adana Afyon K. 
M. H. Ünal Muhalifim. M. Â. Ülgen 

R. Tekeli 
Ankara Ankara 

Söz hakkım mahfuz Muhalifim. 
M. Akpınar î. Seçkin 

Artvin Artvin 
H. Çeltikçioğlu Y. Gümüşe! 

Balıkesir Bolu 
M. H. Timurtaş S. Bilir 

Aydın 
İV. Celim 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

(S . Sayısı : 56 ) 
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Kastamonu 
Ar. Batur 
Kocaeli 

('.-. T üzün 

Rize 
M. Önal 

Sitıob 
Ö. özen 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Sakarya 
X. Kirişcioğlu 

Tekirdağ 
Z, Erataman 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Rize 
H, Agun 

Süi'd 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T, Alpay 

Zonguldak Zonguldak 
T, ökte/m H. Timur 

( & Şayia t 56) 

Bursa 
H. Köy men 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 
Gasianteb 

E. Cenanı 
t.stanbul 

N. Ktrşan 
Kars 

Çorum 
H. Bulgurlu 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Giresun 
M. Şener 

K 

Söz hakkım mahfuzdur. 
8. Âtalay 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzincan 

R. Bayındır 
İsparta 

T. Tığh 
îzmir 

. S erdaroğhı 
Kars 

Muhalifim, 
B. Öcal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları tşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1960 yılı bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1960 bütçe yılı ya
tırımlar dışında kalan masrafları için bağlı, 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
19 444 741 lira ve yatırım masrafları için bağ
lı, (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 631 685 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Umuım Müdürlüğünce 1960 bütçe yılında 
elde edilecek varidat bağlı, (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 42 076 426 lira olarak tahmin-
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılın
da elde edilecek varidat çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı, (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı vari
datın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da le
vam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün, 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı, (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat hizmetler için îcra Vekilleri He
yeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyi
hası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan ilişik, (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1960 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla, 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

(S. Sa; 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — DevM Hava Meydanları İmlet
mesi Umum Müdürlüğü 1960 Ibütçe yılı yadım
lar dışında kalan masrafları için bağlı, (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 19 444 741 
lira ve yatırım masrafları için bağlı, (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 28 381 685 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş-
letmesi Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe y.'lın-
da elde edilecek varidat bağlı, (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 47 §26 426 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle Ikabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

: 5 C ) 
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Hü. 

1939 - 1958 Devlet Hava Yolları ve Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü 
bütçe yıllarına aidolupta Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları, yılları büt
çesinde bulunan borçlar 1960 bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım fa
sılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden, eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun, 1 Mart 1960 tara-
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili V. 
8. Ataman 

tmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
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 ve 

Bas - Yay. ve Turz. V. V. 
II. Şaman 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
S. Ataman 

n. FÎ. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 56) 
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A/l - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yıb için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci kısım -, Personel 
masrafları 

I - Maaş ve ücretler 
Maaşlar 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

21 
22 

11 

12 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaş, 
Vilâyetler memurla n açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

ÜT^tler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

(renici hizmetler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc-
roti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

360 000 
163 350 

1 

1 

523 852 

6 442 574 
1 

6 442 575 

184 025 

1 

184 026 

504 000 
232 700 

1 

1 

736 702 

10 255 200 
1 

10 255 201 

241 800 

1 

241 801 

504 000 
232 700 

1 

1 

736 702 

10 255 200 
1 

10 255 201 

241 800 

1 

241 801 

204 Ecnebi uzman ve hizmeti:;erle 
bunlara yardımcı peısonelin 
harcırahı 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 savılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı G 000 

( S. Sayısı : 56 ) 
6 000 6 000 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nevi Lira Lira Lira 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 7 000 7 000 7 000 
Merkez memurları doğum yar 
dimi ' 1 000 1 000 1 000 
Vilâyetler memurlaıı doğum 
yardımı 1 000 1 000 1 000 
Merkez memurları ölüm yar 
dimi ' 3 000 3 000 3 000 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 1 000 1 000 1 000 
Yakacak zammı 250 250 250 

Fasıl yekûmı 19 250 19 250 19 250 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı 
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

['kinci kısım yekûnu 

Ve üncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 

270 000 
49 200 
25 000 
15 000 
30 000 

389 200 

1 800 
4 300 

7 565 005 

14 000 

714 474 
109 919 
50 000 
25 000 
30 000 

929 393 

3 600 
5 500 

12 191.449 

25 000 

714 474 
100 919 
50 000 
25 000 
30 000 

929 393 

3 600 
5 500 

12 191 449 

25 000 

(S. Sayısı • 56) 
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JB\ M. 

20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
6 250 

24 000 
6 000 
3 000 

59 250 

24 000 
50 000 
32 000 
60 000 

175 000 
624 800 

965 800 

1960 yıh için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 000 
9 000 

30 000 
12 000 
3 000 

88 000 

40 000 
70 000 
40 000 
80 000 

250 000 
624 800 

İ 104 800 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 000 
9 000 

30 000 
12 000 
3 000 

88 000 

40 000 
70 000 
40 000 
80 000 

250 000 
624 800 

1 104 800 

303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 5 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf tic-

65 000 

7 500 

65 000 

7 500 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Mucakkat vazife harcırahı 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

135 000 
17 000 

152 000 

475 000 

40 000 
150 000 

5 000 
30 000 

250 000 . 

292 500 

135 000 
17 000 

152 000 

600 000 

50 000 
190 000 

. 5 000 
30 000 

250 000 

292 500 

135 000 
17 000 

152 000 

600 000 

50 000 
190 000 

(S- Sayısı; 66) 
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p . M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 15 000 30 000 30 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 200 000 305 000 305 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Fasıl yekûnu 405 000 575 000 575 000 

S08 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 3 000 3 000 3 000 
12 Vilâyetler 3 000 3 000 3 000 

309 
11 

12 

21 

22 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları isletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 
m 

6 000 

22 500 

5 000 

330 000 

110 000 

467 500 

2 723 550 

6 000 

30 000 

10 000 

350 000 

160 000 

550 000 

3 433 300 

6 000 

30 000 

10 000 

350 000 

160 000 

550 000 

3 433 300 

403 
407 
408 

412 
414 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Artırma, eksiltme, ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
Sıhhi malzemeler 
Taşıma masrafları 

15 000 
12 000 

1 500 
50 000 
50 000 

15 000 
12 000 

1 500 
50 000 
75 000 

15 000 
12 000 

1 500 
50 000 
75 000 

(S. Sayısı : 56 ) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Vergi ve resimler 70 000 70 000 70 000 
Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 8 000 8 000 8 000 

•Mahkeme masrafları 40 000 60 000 60 000 
Meydan hizmetleri 
Her türlü meydan tesislerinin 
ve vasıtalarının işletme, ba 
kim, onarma masraflariylc-
meydan işletmeleriyle ilgili 
sair masraflar 
Handling, lokanta, çeşitli sa 
tış yerleri ve benzerleri hiz 
metler karşılığı masraflar 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

2 500 000 

50 000 

2 550 000 

1 

8 000 
15 000 

23 000 

2 842 491 

70 000 

2 912 491 

1 

10 000 
15 000 

25 000 

2 842 491 

70 000 

^912 491 

1 

10 000 
15 000 

' 25 000 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin heı 
çeşit masrafları 210 000 210 000 . 210 000 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 22 500 22 500 22 500 
Kurs masrafları 
Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 10 000 20 000 20 000 
Yurt içinde kurs ve staja tabı 
tutulacak personelin her çeşi> 
masrafları ' ' 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 30 000 40 000 40 000 

Dördüncü kısım vekûnıı 3 082 001 3 501 492 3 501 492 

(S. Sayısı: 5C ) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Ilükünıetye Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1939 - 1958 yılları borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Besinci kısmı yekilim 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN • 

68 500 
200 000 
150 000 

418 500 

7 D65 005 
2 723 550 
3 082 001 

418 500 

13 789 056 

68 500 
100 000 
150 000 

318 500 

12 191 449 
3 433 300 
3 501 492 

318 500 

19 444 741 

f 

12 
3 
3 

68 500 
100 000 
150 000 

318 500 

-

191 449 
433 300 
501 492 
318 500 

19 44i 741 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler pist Umi-
ratı ve küçük yapılar 
Meydan binaları, hangar ve 
atelyeler tamiratı ve küçük ya
pılar 550 000 1 155 000 1 905 000 
Pist tamiratı 1 650 000 2 856 000 2 856 000 

Fasıl yekûnu 2 200 000 4 011 000 4 761 000 

« ( S. Sayısı : 56 ) 
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Tahsisatın nev'i 

İstimlâk ve satınalma 
Yapı işleri 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 
2 100 000 

1960 yi 
nüküınelçe ' 

istenen 
Lira 

60 000 
2 100 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

60 000 
2 100 000 

Meydanlar için satınaluıacak 
makina, vasıta ve yedek parça
lar 
Makina ve vasıta yedek parça
ları satmalına masrafları 
Elektrojen grupları, buhar ve 
mazot kazanları yedek parça
ları satınalma masrafları 

2 500 000 

1 800 000 

4 015 000 4 015 000 

1 900 000 1 900 000 

Yeniden alınacak taşıtlar ve 
Telekominikasyon cihazlar.1. 
Her nevi yer taşıtları, Teleko
minikasyon cihazları ile yedek 
parçaları satınalma ve tamir 
masrafları 
Yer vasıtaları ile Telekomini
kasyon cihazları bakım ve re
vizyon atelyesi için satmaJma-
cak malzeme 

Fasıl yekûnu 4 300 000 5 915 000 5 915 000 

8 000 000 9 424 119 14 424 119 

700 000 1 121 566 1 121 566 

Fasıl yekûnu 8 700 000 10 545 15 545 685 

Yatırımlar yekûnu 17 360 000 22 631685 28 381685 

(S. Sayısı: 56 ) 



F. 

1 

2 
3 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

AV 

B - CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

İşletme varidatı 
Konma, konaklama varidatı 
Binalar kira varidatı 
Handling varidatı 
B. Mesajları varidatı 
Çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

UMUMİ YEKÛN 

7 250 000 
-700 000 

22 000 
2 350 000 

300 000 

10 622 000 

15 846 928 
4 680 128 

31 149 056 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

5 000 000 
700 000 
10 000 

2 350 000 
600 000 

8 660 000 

29 736 997 
3 679 429 

42 076 426 

5 000 000 
700 000 
10 000 

2 350 000 
600 000 

8 660 000 

35 486 997 
3 679 429 

47 826 426 

C - CETVELİ 
% * 

Vergilerin, resimlerin ve ba§ka. gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası H u l â s a 

Kanun 1. I I I . 1956 6686 Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Mü
dürlüğü tşekilât ve vazifeleri hakkında Ka
nun 

(S. Sayısı : 56 ) 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Operatör 
Şoför 
Bahçıvan 

F. M. 

203 

204 

11 
12 

6 600 
3 500 
2 500 

G. Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan 

Aded Ücret 

2 450 

1 444 

E - CETVELİ 
Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uznymlar ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcıraih ve 
ücretleri 

L - CETVELİ 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yekûn 27 

VİLÂYETLER 

5 Meydan Müdürü 
6 Meydan Müdürü 
7 Meydan Müdürü 

MERKEZ 
4 Teknik Müşavir 
4 Yüksek Mühendis 
6 Mühendis 
4 Mimar 
6 Müdür 
7 Müdür 
7 Kısım Âmiri 
8 Kısım Âmiri 
9 Şef 

10 Sekreter 
11 Sekreter 
11 Memur 

1 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
450 

100 
950 
800 

Yekûn 19 

( S. Sayısı : 56 ) 
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R - CETVELÎ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla personelin üc

retleri merkezden Ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlar-
daki personelin bir kısmı çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse- vilâyetlerdeki ha
ya meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
(D) cetveline dâhil teknisiyen, trafik teknisiyeni, (AÎR) trafik enspektörü, telsiz teknisiyeni, 

jet rut- kontrol baş teknisiyeni, vor, ILS başteknisiyen ve teknisiyeni, jet rut kontrol teknisiyeni, jet 
marşalling baş teknisiyeni, jet marşalling teknisiyeni, teknik kontrol, baş makinst, makinist ustabaşı, 
ustarevizör, sağlık memuru, hemşire, apron emniyet memuru, danışma memuru, permi memuru, san
tral memuru, şoför, şef, memur, hademe, bekçi, işçi, itfaiye şefi, itfaiye şoförü, meydan traktör şarj 
grayder' operatörü jwe şoförleri, itfaiyeci ve bahçıvanlara yılda bir defa verilecek elbise ve ayakkabı 
ile elbise ve şapka kokartları, iki yılda bir defa verilecek palto, bütçedeki tahsisatın müsaadesi nispe
tinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde baş makinist, maknist, ustabaşı, usta, revizör, işçi 
itfaiye şoförü ve diğer şoförlere, İş Kanunıma güre meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek iş 
tulumları, çizme, muşamba, meşin ceket ve başlık, eldiven ve kadın hademe, sağlık memuru ve hem
şirelere verilecek iş gömlekleri ile bekçilre verilecek gocuk bedelleri ile bu tertibe ait alım ve ilân 
bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fa%ıl 309 — Taşıt masrafları 
Tamir atölyelerinin işletme masrafları ile işçi ücretleri de bu tertipten ödenir. 

İ1 asil 412 — Sıhhi malzeme 
Umumi bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işlerinde çalı

şan akümülâtörcü ve yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedelleri bu tertip
ten ödenir. 

Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binaları

na ait tenvirat, tanzifat, vergiler ve diğer vergi ve resimleriyle nispî pul bedelleri bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 418 — Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri bu işlerle ilgili başka bütün 

masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleler, avukatlık ücretleri ile bu iş

lerle ilgili bulunan bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

•{% Saym: 5G£ , 
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Fasıl 420 — Meydan hizmetleri 
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım ve onarım masraflariy-

le meydan işletmesiyle ilgili sair masraflar 
a) Her cins makina, vasıta, elektrojesn grupları, buhar ve mazot kazanları, her nevi itfaiye vası

taları ve yangın söndürme cihazları ile bunlara ait her türlü masraflar, pist ve taksirut tenviratı ha
raret stabilizasyonu ile benzeri malzemenin işletme, bakım, onarım ve donatım masrafları ile satına-
lınacak malzeme karşılıkları, kaynak işlerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu iş
lerde çalıştırılacak teknik eleman ve işçi yevmiyeleri, tazminatları, 

b) Hava seyrüseferi, tclekomirıikasyon için lüzumlu olan plânlar, yer tesisleri diyagramları 
ile uçuş seyrüsefer haritaları, alçalma plânları, frekans tabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamesine ait tablolarla bu işlerde çalışan teknik eleman yevmiyeleri, tazminatları, 

c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gereken vesikalar, 
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına, fevkalâde hallerde mesai dışı çalışmaları 

icabedecek elektronik, trafik, telsiz, elektrik, makinist ve teknisiyenlerine verilecek fazla mesai üc
retleri, 

e) işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defter, kâğıt masrafları ve tab'iyeleri, 
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönşülerine ait taşıt masrafları, 
gj Telsiz muhaberatının ve seyrüsefer yardımcılarının çalıştırılması için vaki cereyan bedelleri 

ile telsiz aküleri ve bunların şarjları gece iniş mahalleri ile apronlarm tenvirine ait cereyan be
delleri ve meydanlar elektrifikasyon masrafları. 

h) Trafik kontrol hizmetlerinin ilası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın 
masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masraflar, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Handling, Lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeçi hizmetler karşılığı masraf lan 
İdareye gelir kaynağı temin edecek olan ve hava meydanlarının işletmesinde temin edilmesi iktiza 

eden umumi handling hizmetleriyle lokanta, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve benzeri 
hizmetlerin işletme masrafları, yapılacak büvet, büfe ve vitrinleri, gibi sabit tesisler ve bu yerlere ih-
tiyacolacak döşeme, demirbaş ve diğer malzeme ile handling hizmetlerinde kullanılacak motorlu 
vasıta ve makina ve alet bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Meydanlar istasyon binaları hangar ve atelyeler pist tamiratı ve küçük yapılar 
Madde 10. — Meydan binaları hangar ve atelyelerin tamiratı ve küçük yapılar 

5367 sayılı Kanun dışında kalan küçük bina ve tesislerin yapımı ve mevcut meydanların emniyeti 
için istimlâk edilecek arazi bedelleri tapu harçları, mevcut binaların, portatif evlerin atelye ve han
garlarla telsiz, elektrik ve su gibi sabit tesislerin tamiri, duvarlarının tanzimi ve bunlar için yapı
lacak ilâve inşaatlar ile hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif ücretleri binaların 
tenvirat ve inşasında kullanılmak üzere alınacak malzeme bedelleriyle bu işlere idare tarafından 
nezaret ettirilecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu işlerde çalıştırılacak meslek işçisi ve 
amelo yevmiyeleri, tazminat gibi bütün masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Pist tamiratı 
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin tamiratı, pistleri, meydan binalarına 

bağlıyan yolların yapım ve tamiri bu işler için satınalınacak malzeme bedeli ile bu işlerde çalış
tırılacak amele yevmiyeleri, İş Kanununa göre ödenecek tazminat ve bu hususa ait diğer müteferrik 
masraflar bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı: 50); 
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Fasıl 751 - Madde 10, 20 
Meydanlar için satmalmacak mazut, makinası, mazııt ve benzin tankları, traktör, silindir, asfalt 

^yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek ve malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak 
fen adamları, meslek işçisi ve amele yevmiyeleri ve bu hususa ait müteferrik masraflar bu tertip
ten ödenir. 

Fasıl 752 - Madde 20 — Her nevi nakil vasıtaları telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları sa
tınalma masrafları 

Nakil vasıtaları ile yedek parçaları ve bunlarda kullanılan lâstik, cam gibi lüzumlu malzeme
nin, telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları satınalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, 
sigorta masrafları ve ecnebi memleketlerden satmalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon 
masrafları ve bu satınalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 30. — Her nevi nakil vasıtaları telekomünikasyon cihazları, bakım ve revizyon atelyesi 
için satmalmacak tezgâh, alât, edevat ve sair malzemeler masrafları 

Her nevi nakil vasıtaları, motorlu araç. makina ve grup elektrojenlerin, tekmil elektrik ve 
elektronik cihazların, bakım ve revizyonu için kurulan ve kurulacak olan tamir ve revizyon 
atelyelerine satmalmacak makina, tezgâh, alât ve edevat ile atelyeye lüzumlu yedek parça ve müs
tehlik malzeme satınalma bedeli, ilân, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye, ambalaj masrafları ile bu 

^satınalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı: 56) 
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Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1959 yılında (E) cetvelinden alınan 6. IV. 1959 tarih 

ve 4/11440 sayılı Vekiller Heyeti Kararına bağlı kadro 

NOT : 

Barem içi 

Memuriyetin nev'i 

Başhekim 
Doktor 

Barem dışı 

Seyrüsefer Yardımcı Tesisleri 
Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzma
nı (Kuvvetli Akım) 
Elektrik ve Elektronik Uzma
nı (Zayıf Akım) 
Elektrik ve Elektronik Tele
fon Uzmanı 
Hasılat ve Handling Hizmet
leri Uzmanı 

Aded Ücret Aylığı Yıllığı 

1 1 250 1 250 15 000 
2 1 100 2 200 26 400 

11 950 10 450 125 400 

Yekûn 166 800 

1 1 250 1 250 15 000 

1 1 250 1 250 15 000 

1 1 250 1 250 15 000 

1 1 250 1 250 15 000 

1 1 250 1 250 15 000 

75 000 

Umumi yekûn 241 800 

1959 bütçesinin 203 ncü faslına mevzu ve Yüksek Meclisçe kabul buyurulan tahsisat 184 025 
lira ise de, 7244 sayılı Kanunla yapılan zamlar dolayısiyle 241 800 liraya yükseltilmiştir. 

—*~ \>-m<{ 

(S . Sayısı : 56) 
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Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/467) 

T. C. 
Başvekalet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Sayı: 71-1024/2739 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yükseik Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Petrol 
Dairesi Reisliği 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

F, M. 

201 11 Memurlar maaşı : 
Geçen yıl tahsisatından 5 300 lira fazlasiyle 400 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Mukaveleliler maaşı : 
Geçen yıl tahsisatından 76 500 lira fazlasiyle 181 200 Ura tahsisat konulmuştur. 

21 Açık maaşı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tahsisatından 49 975 lira fazlasiyle 152 400 lira tahsisat konulmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatından 10 000 lira noksaniyle 140 000 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

21 Doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira fazlasiyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

209 11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatından 12 205 lira fazlasiyle 32 650 lira tahsisat konulmuştur. 

(S. Sayın: 57) 
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12 % 1 ek karşılıklar : 
Geçen yıl tahsisatından 1 792 lira fazlasiyle 5 500 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl tahsisatından 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira tahsisat konulmuştur. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : 
Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesinen (a) fıkrası) : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

229 Momur ve hizmetli, emekli, dul, yetim aylıklarında yapılacak değişiikUklerdn gerektirdiği 
her türlü masraflar karşılığı : 
Bu fasla lüzum kalmadığından kaldırılmıştır. 

301 10 Kırtasiye : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira fazlasiyle 8 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

301 30 Demirbaş ; 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira fazlasiyle 8 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 li~a faz.'asiyle 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma: 
Geçen yıl tahsisatından 6 000 lira fazlasiyle 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

60 Isıtma: 
Geçen yıl tahsisatından 8 000 lira fazlasiyle 30 000 lira tahsisat teklif edVıniştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira fazlasiyle 15 000 lira tahsisat teklif ed^miştir. 

304 11 Posta ve telgraf ücreti: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen teklif edilmiştir. 

21 Telefon masrafları: 
Geçen yıl tahsisatından 15 OGÜ lira noksaniyle 12 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir 

30C Giyecekler: 
Geçen yıl tahsisatından 500 lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Geçen yıl tahsisatından 4 000 lira fazlasiyle 19 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen töklif edilmişt'r. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmişti* 

(S. Bayın ; 57 ) 
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4598 saydı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gekceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

21 İşletme masrafları: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

22 Onarma masrafları: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Temsil masrafları: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi go'eceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştiı. 

30 Geri verilecek paralar: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştiı. 

40 Mahkeme harçları: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme ve masraflar : 
G%en yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51, 52 nci maddelerinin getirdiği masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 43 000 lira noksaniyle 7 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı Kanunun 21 noi maddesi gereğince komiserlere verile
cek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 40 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatından 100 lira fazlasiyle 200 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatından 21 lira fazlasiyle 1 429 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Satınalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira fazlasiyle 12 000 liralık tahsisat teklif* edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları : 
Bu fasıl yeniden ihdas edilerek 10 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatından 9 000 lira noksaniyle 1 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Eski yıl borçları (1954 - 1958) : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif edilmiştir. 
Yatırımlar : 
Dairenin ihtiyacı için otomobil alınacağından bu fasıl yeniden ihdas edilerek 50 000 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

(S. Sayın» 67) 



VAEÎDAT BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Yatırımlar dışında kalan Haz'ine yardımı : 
Aşağıda kendi fasıllarında izah ediMiği veçhile Petrol Dairesinin geliri 2 654 357 lira 
ve geçen yıldan devreden nakit mevcudu 500 000 lira olup ceman yekûn 3 154 357 li
ra tahmin edilmiştir. 
1960 yılı (A) işaretli cetvel yekûnu 1 423 581 lira olduğundan her ikisi arasında 
1 730 776 lira gelir fazlası mevcut bulunmakla 1960 malî yılında Hazine yardımına ih-
tiyacolmadığı, 

Petrolden Devlet hakkı: 
Bu varidat 2 637 717 lira tahmin edilmiştir. Altı bölgede 21 şirket 242 sahada 
10 878 565 hektar arazide petrol araştırmaktadır. 6326, 6558, 6987 sayılı kanunlara 
göre bu sahalardan bir kısmının birinci ve ikinci diğer kısmının 3 ve 4 ncü daha bir 
kısım da 5 nci senesini ikmal ettiği ti den Kanunun 56 ncı maddesine göre alınacak Dev
let hakkı ile 69 ncu maddesine göre işletme sahalarından alınacak Devlet hakkı tutarı : 

2 637 717 1960 malî yılı zarfında 56 ncı maddeye göre alınacak Devlet Jıakkı 
16 640 1960 yılı zarfında 69 ncu maddeye göre Devlet hakkı 

2 654 357 Yekûn gelir 

Devlet hakkının sureti 
50 kuruşa 100 kuruşa 
tâbi saha Tutarı tâbi saha Tutarı 

Gün Hektar Lira K. Gün Hektar Lira K, 

19 240 960 
22 48 500 
26 107 700 
32 243 219 
33 249 369 
39 99 260 
40 49 997 
45 49 680 
48 99 900 
57 141 674 
64 194 027 

300 48 970 20 124 64 65 48 970 
68 299 320 
70 249 900 

294 272 418 109 713 49 71 272 418 
72 198 885 
73 179 330 
77 140 730 
78 263 683 

12 543 
2 923 
7 671 
21 323 
22 545 
10 605 
5 479 
6 124 
13 137 
22 124 
34 021 
8 720 
55 763 
47 925 
52 990 
39 232 
35 866 
29 688 
56 348 

09 
28 
78 
30 
69 
84 
12 
90 
45 
37 
08 
68 
71 
81 
76 
06 
00 
12 
66 

(S, Sayısı ı 57) 
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s — 
Ruhsat 
adedi 

1 
9 
7 
7 
12 
1 
8 
6 
4 
7 
6 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
3 
4 
3 
36 
2 
7 

242 

Gün 

282 

259 

216 

198 
150 
148 
281 

70 
54 

359 

360 
365 

50 kuruga 
tâbi saha 
Hektar 

15 914 

193 390 

111 685 

50 000 
184 332 
175 680 
156 572 

49 000 
147 906 

138 597 

99 567 
136 478 

1 780 509 

Tutan 
Lira 

6 147 

68 613 

33 046 

13 561 
37 876 
35 617 
60 269 

4 698 
10 940 

68 159 

49 101 
68 239 

586 110 

K. 

59 

71 

47 

63 
35 
27 
50 

61 
97 

30 

52 
00 

05 

Gün 

83 
84 
85 
87 
93 
98 
106 
106 
113 
119 
123 
124 
135 
137 
141 
149 
151 
164 
165 
167 
215 
217 
84 
284 
295 
311 
340 
6 

365 
5 

100 kuruşa 
tâbi saha 
Hektar 

15 914 
425 739 
308 120 
276 777 
591 028 
50 000 
399 869 
193 390 
199 407 
326 939 
292 698 
49 972 
94 107 
197 908 
97 783 
111 685 
11 146 
37 360 
47 000 
50 000 
184 332 
175 680 
156 572 
37 558 
49 000 
147 906 
,200 000 
138 597 

1 685 856 
99 567 

9 829 342 

Tutan 
Lira K. 

3 618 80 
97 977 88 
71 753 75 
65 971 45 
150 590 57 
13 424 66 
116 125 97 
56 162 40 
61 734 21 
106 590 95 
98 635 13 
16 976 79 
34 806 69 
74 283 19 
37 773 67 
45 591 94 
4 611 08 
16 786 41 
21 246 54 
22 876 70 
108 579 09 
104 445 27 
36 032 85 
29 223 20 
39 602 73 
126 023 90 
186 301 20 
2 278 31 

1 685 856 00 
1 363 93 

3 922 280 96 

(S. Sarısı: 57) 
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150 kuruşa 

Gün Hektar Lira. K. Hektkûnu % 20 
tâbi saha Tutarı Saha y«iar Tahakkuk yekûnu Lira K. 

281 
280 
278 
272 
267 
259 

252 
246 
242 
241 
2.00 
228 
224 

214 
201 
200 

81 

25 

425 739 
308 120 
276 777 
591 028 
50 000 

399 869 

199 407 
326 939 
292 698 
49 972 
94 107 

197 908 
97 783 

11 146 
37 360 
47 000 

37 558 

200 000 

7 412 200 

491 641 
354 548 
316 207 
664 765 
54 863 
425 61c 

206 508 
330 521 
291 093 
49 492 
88 £50 

185 436 
90 013 

9 802 
30 860 
38 630 

12 502 

20 547 

8 680 195 

04 
93 
89 
35 
01 

) 97 

88 
59 
88 
74 
31 
94 
85 

37 
33 
12 

14 

92 

86 

15 914 
425 739 
308 120 
276 777 
591 028 
50 000 

399 869 
193 390 
199 407 
326 939 
292 698 
4.0 972 
94 107 
197 908 
97 783 

111 685 
11 146 
37 360 
47 000 
50 000 

181: 332 
175 680 
156 572 
37 558 
49 000 
147 908 
200 000 
138 597 

1 685 856 
99 567 
136 478 

10 878 565 

9 766 
589 618 
426 302 
382 179 
815 #55 
68 287 

541 739 
124 776 
268 243 
437 112 
389 729 
66 469 

123 757 
259 720 
127 787 
78 638 
14 413 
47 646 
59 876 
36 438 
146 455 
140 062 
96 302 
41 725 
44 301 
136 964 
206 849 
70 437 

1 685 856 
50 465 
68 239 

13 188 586 

39 
92 
68 
34 
92 
67 
94 
11 
09 
54 
01 
53 
00 
13 
52 
41 
45 
74 
66 
33 
44 
54 
35 
34 
34 
87 
12 
61 
00 
45 
00 

87 

1 953 
117 923 
85 260 
76 435 
163 071 
13 657 

108 347 
24 955 
53 6İ8 
87 422 
77 945 
13 293 
24 751 
51 944 
25 557 
15 727 
2 882 
9 529 
11 975 
7 287 

29 291 
28 012 
19 260 
8 345 
8 860 

27 392 
41 369 
14 087 

337 171 
100 093 
13 647 

2 637 717 

2S 
78 
54 
87 
İS 
53 
99 
22 
62 
51 
80 
91 
40 
03 
50 
6S 
69 
35 
33 
67 
09 
51 
47 
07 
27 
97 
82 
52 
20 
09 
80 

40 

(S, Sayışı : 5T) 
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Lir» 

6326 sayılı K. 56 neı maddeye gört 1960 yılında tahsil edilecek Devlet 
hakkı 2 637 717 
6326 sayılı K. 69 neu maddeye göre 1360 yılında Devlet hakkı miktarı 
işletme sahası 2 080 16 640 

1960 yılında tahakkuk edecek Devlet hakkı -.miktarı 2 654 357 

Müteferrik varidat : 
Bu faslın muhafazalı için- 1 lira konulmuştur. 

Teberrular : 
Bu faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu . 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir tatulan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar 
eldo edilen Hazine yardımı şeklinle olan varidat ve malî yıl sonuna kadar yapıla
cak tediyat göz önünde bulundurularak bunlar arasında devredilecek nakit mevcu
dunu teşkil eden 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

(S. Sayı» s 57) 
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Rapor 
29 .1 .1960 

Yüksek Bütçe Komisyonu Reisliğine 

Tarafımızdan tetkik edilen Petrol Dairesinin 1960 senesi bütçesi mesnetleri görüldükten vf 
ilgililerle temas edildikten sonra uygun görülmüş? ve hazırlanan rapor İlişikte takdim kılınmıştır 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 

RAPORTÖRLER 
Siird Mebusu Adana Mebusu Erzincan Mebusu tsparta Mebusu Diyarbakır Mebusu 

B. Erdem R, Tekeli R. Bayındır T. Ttğh M. Tl. Ünal 
^ulunamadı) (Bulunamadı) 

Kısım - I . 
« 

Arama ruhsatnameleri : 

1959 yılında yeniden verilen 8 aded arama ruhsatnamesi ile bunların adedi 242 ye yükseı 
iriştir. Arama ruhsatnamelerinin kapladığı salıa 1958 senesi sonunda 107 3S5 kilometre karo 
iken 1959 senesi sonunda 109 343 kilometre kareye baliğ olmuştur. Bu da Türkiye'nin yüz ölçü
münün 1/7 sini teşkil etmektedir, 

Tasfiyehane belgesi; 

Yıl içerisinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının İzmit civarında Marmara sahilinde 
bir tasfiyehane kurması için yeni bir tasfiyahene belgesi verilmiştir. Bu suretle, verilen tasfiyeha
ne belgelerinin adedi, ikisi Batman'da, biri Mersin'de, biri Büyükçekmece civarında, biri de 
İzmit'te olmak üzere. 5 e çıkmıştır. 

Petrol ariyan §ir ketler in fcıaliy etler i: 

Şirketlerin 1959 yılında arama faaliyetleri, jeolojik ve jeofizik araştırmalarla sondaj ameli
yeleri şeklinde tecelli etmiştir. Jeolojik istikşaf ar ve jeofizik araştırmalar 1958 yılının seviyesi
ne hemen hemen eşido irmiş, buna mukabil sondajlar bir hayli artmıştır. 1958 senesinde 12 son 
daj makinası ile 14 aded arama, 9 aded inkişaf sondajı olmak üzere, ceman 23 aded sondaj ya
pılmış iken, 1959 da 14 makina ile 22 aded arnına, 12 aded inkişaf sondajı olmak üzere 34 aded 
kuyu açılmıştır. Acılan kuyuların metrajlarını gelince; 1958 yılında 33 223 metre arama ve 
14 534 metre inkişaf sondajı yapılmışken, 1959 yılında 43 051 nıetre arama ve 17 179 metre inki
şaf sondajı yapılmıştır. Bütün sondajlarda metraj bakımından artış nispeti % 26 kadardır. Ku 
yu adedi bakımından artış nispeti ise % 48 kadardır. — • • 

Sene içerisinde açılan sondajlarla her hangi bir yeni petrollü, arazi keşfedilmemiştir. Ancak. 
Garzan sahasında açılan 37 numaralı kuyu 1 000 metreye yakın. bir atışı bulunan fayın Güney -
tMânkının da petrollü olduğunu tesbit etmiş olup Garzan sahasının bu yönden de inkişaf edebile
ceğini ortaya koymuştur. 

(S. Sayısı ; 57 ) 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1958 senesi içinde 5 sondaj makinası ile arama ve inki

şaf sondajı olarak 19 426 metre mecmu derinlikte kuyular açmış iken, 1959 yılında makina ade
di 6 ya yükselmiş ve açılan kuyuların mecmu derinliği 24 103 metreye vâsıl olmuştur. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının 1960 yılı başında ilâve bir makina ile daha faaliyete geçeceği ve 
böylece sondaj faaliyetini daha da artıracağı anlaşılmaktadır. 

1958 senesi ile 1959 senesini mukayeseli olarak gösterir cetvel rapora eklenmiştir. 
Petrol aramalarının 1960 yılında da 1959 yılındaki hızını muhafaza edeceği anlaşılmaktadır. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı başta olmak üzere, petrol ariyan şirketlerin 1960 yılında 

yeniden 20 kadar arama sondajı yapacakları tahmin edilmektedir. Bu faaliyetlerin müspet keşif
lere müncer olacağı ümidolunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı I nei, I I I ncü, V nci, VI ncı ve VII nci bölgelerde jeo
lojik ve jeofizik faaliyette bulunmuş ve sondaj ameliyelerini geçen yıllarda olduğu gibi V nci 
bölgede teksif etmiştir. 

1960 yılı zarfında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının jeolojik ve jeofizik faaliyetlerine 
daha büyük ölçüde devam edeceği ve arama sondajlarının III ncü, V nci ve VI ncı bölgelerde yer 
alacağı anlaşılmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının işletme faaliyetine gelince, bu yıl kuyulardan istihsal 
edilen petrol geçen yılın 328 543 tonuna mukabil 372 034 ton olmuştur. Tasfiyehaneden elde edi
len mahsullerin 1958 senesi ile mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

İşlenen ham petrol 
Elde edilen mahsuller 

Benzin 
Motorin 
Fuel Oil 
Asfalt 

Yekûn 

1958 (*) 
Ton 

318 480 
: 

66 978 
23 849 

169 037 
43 503 

303 367 

1959 (**) 
Ton 

365 533 

76 398 
35 029 

177 724 
44 854 

334 005 

Artış 
% 

14.7 

14.0 
46.8 

5.1 
3.2 

10.0 

Görüldüğü gibi, gerek işlenen ham petrol miktarında gerekse elde edilen mahsullerde büyük 
artışlar kaydedilmiştir. r'*" 

Bu mamullerden tesislerin kendi ihtiyaçları için yapılan sarfiyat çıkarıldıktan sonra : 

75 164 Ton benzin 
28 212 » motorin 

159 939 » ağır mazot (fuel oil) 
42 606 » asfalt 

memleket dâhilinde satılmıştır, Bunların döviz t r tar ı yuvarlak olarak 10 milyon dolar hesaplan
maktadır, 

Diğer yandan Oarzan sahasının müspet bir şekilde inkişaf ettirilmesi neticesinde, tasfiyehane
nin kapasitesini iki misline çıkarmayı muhik kılacak petrol rezervleri tesbit edildiğinden, memle
ketimizin süratli bir tempo ile artan akar yakıt ihtiyacının mümkün olan âzami miktarının kendi 
kaynaklarımızdan temin ' ' e^^t i l ıüe^ Içîû, Batmiin tasfîyehanesiniu kapasitesinin senede 610 000 

(*) Katı rakamlar. 
(**) Muvakkat rakamlar. 

(S. Sayısı : 57) 
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tona çılkarılması için lüzumlu tevsi tesisleri bu yıl ortasında tamamen ikmal edilerek işletmeye 
alınabilecektir. 

Batman tasfiyehanesi, tevsi neticesinde senede 90 000 ton benzin, 64 700 ton motorin, 27o 000 
ton fuel oil ve 8ü 000 ton asfalt istihsal edebilecektir. Bu mahsullerin bugünkü rayiçlerle satış 
değeri 193 500 000 liradır. 

Petrol aramalarına sarf edilen paralar: 

1959 yılında aramalara sarf edilen paralar 179 751 473 liraya baliğ olmuştur. Bunun 10 482 000 
lirası Tür-kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, bakiyesi de ecnebi ve ecnebi - Türk şirketlerine ait
tir. Petrol Kanununun neşrinden itibaren isa. aramalara tahsis olunan para, Türkiye Petrolleri A. O. 
dâhil olmak üzere, 369 655 546 liradır. 

İşletme faaliyetleri: 
1959 senesinde memleketimizde ceman 383 519 ton ham petrol istihsal edilmiştir. Bu miktarın 

181 207 tonu Raman, 190 827 tonu Garzan ve Germik sahalarından Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ve 16 485 tonu da 1959 da ilk defa olarak Kâhta sahasından American Overseas Petro
leum Ltd. tarafından istihsal edilmiştir. 

Tasfiyehanelerin inşaatı hakkında malûmat: 

Batman tasfiyehanesi, biraz evvel arz olunduğu üzere, bu yıl ortasında tevsiatı ikmal edilmiş ola
rak istihsalini artıracaktır. 

3 200 000 ton kapasiteli Mersin tasfiyehanesi^ arazisini satınalmış, projelerini yapmış ve inşaata 
fiilen başlamıştır. 1961 yılı ikinci altı ayında çalışmaya başlıyacaktır. 

Hüs. Petrol 261/4 
İzmit'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Caltex Amerikan şirketi ile birlikte kuracağı 

1 milyon ton yıllık kapasitedeki tasfiyehanenin arazisinin büyük kısmı satmalmmış, avan projeleri ya
pılmış ve mütaahhidi seçilmiştir. Yakında inşaata başlanacaktır. 

Petrol Dairesince yapılan teftiş ve kontroller : 

Petrol Dairesi yıl içerisinde şirketlerin saha faaliyetleri ve büro çalışmalarını zaman zaman tek
nik elemanları ile kontrol etmiştir. Bu teftiş ve kontroller sayesinde şirketlerin petrol arama faali
yetleri yakından takibedilmiş ve hüsnüniyetle çalıştıkları tesbit olunmuştur. 

Devlet hakkı ve Devlet hissesi : 

Petrol Dairesinin Devlet hakkından elde ettiği varidat kendi bütçesinin fevkinde olup, bu fazla
lık, umumi gelir bütçesinde her yıl artan bir nispette yer almaktadır. 

1958 yılında 1 469 511 liralık tahakkuka mukabil 1 578 535 liralık tahsilat yapılmış, 1959 yılın
da tahakkuk 1 811 672 liraya çıkmıştır. Tahsilatın bu yıl da tahakkuktan fazla olacağı anlaşılmak
tadır. 1960 yılı bütçesinde gösterilen tahakkuk ise 2 654 357 liradır. 

Devlet hissesi, istihsal olunan petrolün % 12,5 u nispetinde olup, bu yıl tahakkuk ettirilen 3 500 000 
lira ile, geçen yıllara nazaran en yüksek seviyeye ulaşmıştır, 

1958 yılında 2 200 000 liralık tahakkuka mukabil 2 530 384 lira tahsilat yapılmış, 1959 yılında 
ise 3 000 000 liralık tahakkuka mukabil 3 088 411 liralık tahsilat vâki olmuştur. 

1959 ve 1960 yıllarındaki artışın başlıca sebebi Ra man ve Garzan sahalarından elde edilen ham 
petrol istihsalinin tezayüdetmesi ve ilk defa olarak Kâhta sahasında petrolün istihsal edilmiş olması
dır. 

(S. Sayısı : 57 ) 



14 
Netice ; 

1959 yılı içinde arama faaliyetleri en yüksek seviyesini bulmuş ve şirketler yeniden bâzı aram;» 
sahaları almışlar ve başka sahaları almak üzere de müracaatlarını yapmışlardır. 

Sondaj faaliyetleri, arz edildiği üzere, gayet kesif olmuştur. Bütün bunlar, Petrol Kanunundan 
beklenen neticelerin alınmakta olduğunu gösterir. 

1958 ve 1959 yıllarındaki petrol sondaj faaliyetinde gelişme 

Şirketlerin isimleri . 

Bolsa Chica Oil Corporation 
California Asiatic Oil Company, 
Texaeo Overseas Petroleum Company 
Deilmann Petrol Limitet Şirketi 
Esso Standart (Turkey) Inc. 
Mobil Exploration Mediterranean İne. 
N. V. Turkse Shell 
Tidewater Oil Company, 
Atlantic liefining. Company. 
Texaco Seaboard Inc. 
Turkish - American Oil Company f Giz re "i 
Turkish Gulf Oil Company 
D, D, Feldman Oil and Gas ine. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

1958 
metrajı 

Toplam 

3 200 

4 380 

4 994 
l 145 
6 840 

4 663 
3 109 

19 426 

47 757 

1959 
metrajı 

2 080 
24 103 

60 230 

% artış 
nispeti 

4 212 4 

2 710 
2 186 

10 098 r 
5 494 i 
4 253 

094 

32 

38 

102 
380 

38 

24 

26 

KISIM - II 

1960 yılı Petrol Dairesi bütçesinin tahlili : 

1960 yılı için bütçe gelirlerinin yekûnu 1 423 581 ve giderlerin yekûnu 1 423 581 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 1959 senesinde gelirler 1 407 188 ve giderler 1 407 188 lira bulunmaktadır. 

1960 yılı gelir ve giderlerinin ana hatları aşağıda gösterilmiştir ; 

/ Varidat: 

1. Hazineden yardım 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için 

2. Petrolden Devlet hakkı 
3. Müteferrik varidat 
4. Teberru 
5. Geçen yıldand evreden nakit mevcudu 

1959 1960 

1 107 186 923 579 
1 1 
1 3 

300 000 500 000 

1 407 188 1 423 581 

( S, Sayısı : 67 ) 



İl - Masraflar : 
1 033 180 
273 500 
83 508 
17 000 

1 407 188 

982 952 
290 000 
92 629 
8 000 
50 000 

1 423 581 
• • ı 

1. Personel masrafları 
2. Yönetim masrafları 
3. Daire hizmetleri ücreti 
4. Borçlar 
5. Yatırım 

Petrol Dairesinin 1960 yılı geliri 2 654 357 liradır. 6326 sayılı Petrol Kanununun 6987 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesi ile tadil edilen 22 nci maddesine göre bu gelir, Maliye Vekâletinin 
Devlet gelirini gösteren (B) cetvelinde 27 nci faslın 13 neü fıkrasına tamamen gelir kaydedi
lir; diğer taraftan 6326 sayılı Kanunun 23 neü maddesine göre Petrol Dairesi bütçesi nispetinde 
Maliye Vekâleti kendi bütçesinin 664 neü maddesine tahsisat koyması icabettiğinden, bütçe tutarı 
olan 1 423 581 liradan nakit mevcudu olarak gösterilen 500 000 lira tenzil edildikte 923 581 lira 
Petrol Dairesine verilmek üzere tahsisat vaz'olunmııştur. 

Şöyle İri : 
Lira 

2 654 357 
500 000 

3 154 357 
1 423 581 

Petrol Dairesinin 1960 yılı geliri 
Petrol Dairesinin 1959 yılından 1960 yılma devredeceği nakit mevcudu 

1960 yılı geliri 
Petrol Dairesinin 1960 yılı bütçesi 

Petrol Dairesinin gelirinden artan kısım olup Maliye Vekâletine devredilen 1 730 776 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Muhtelif fasıllardan sağlanan tasarruflarla 1960 bütçe yılma 500 000 lira nakit devredileceği 

tahmin edilmiştir. 
Masraf kısmına gelince : 
Bütçe lâyihasında kâfi izahat verilmiş olduğu gibi, yukarda masrafların nevileri de mukayese 

edilmiştir. Masraf listesi geçen yılın hemen hemen aynıdır. 

RAPORTÖRLER 
Siird Mebusu Adana Mebusu Erzincan Mebusu İsparta Mebusu 

B. Erdem R. Tekeli R. Bayındır T. TtğU 
(Bulunamadı s < Bulunamadı) 

Diyarbakır Mebusu " " 
M. H Ünal 

(B, Sayısı -. 5? ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/467 
Karar No. : 44 

4 . II . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Petrol Dairesi Reisliği 1960 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . XI . 1959 tarihli ve 71-1024/2739 
sayılı Tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Sanayi 
Vekili, Petrol Dairesi Reisi ve Maliye Vekâ
leti mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 yılı bütçesi
ni encümenimiz namına tetkik eden raportör
lerimizin hazırladıkları rapor mütalâa edildik
ten ve müessesenin faaliyeti ile alâkalı mevzu
lar üzerinde sorulan sualler Hükümet tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl 
ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Müessesenin 1960 yılı bütçesi, 1 373 581 li
rası (A/ l ) işaretli cetvele ve 50 000 lirası 
(A/2) işaretli yatırım kısmına aidolmak üze
re 1 423 581 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkikat 
neticesinde mevzu tahsisatların hizmetlere kifa
yet edecek miktarlarda olduğu müşahede edil
miş fasıl ve maddeler üzerinde değişiklimi ge
rektirecek bir sebep görülemediğinden Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 malî yılı 
varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekû
nu, petrolden Devlet hakkı olarak alınan 
923 579, geçen yıldan devreden nakit mev
cudu olarak 500 000 ve müteferrik varidat 
olarak mevzu 2 lira ki ceman 1 423 581 lira 
olarak Hükümetçe tesbit ve tahinin edilmiş 
bulunmaktadır. 

Masraf cetvellerindeki miktara tekabül eden 
varidat tahmini encümenimizce de aynen mu
hafaza edilerek (B) işaretli cetvel Hükümetin 
tesbit ve teklif etmiş olduğu şekilde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan Petrol Dairesi Reisliği 
1960 malî yılı bütçe kanunu lâyihası merbu-
tatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heye
tin tasvibine &rz edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
/ / . îmre 

Mazbata Muharriri 
izmir 

B. Bilgin 

Adana 
Muhalifim 
R. Tekeli 

Antalya 
K. Akmantar 

Artvin 
Y. Güi7iüşel 

Bolu 
Ar. Tütünciloğlu 

Çankırı 
F. Arkan 

imzada bulunamadı 

Denizli 
A. R, Karaca 

Diyarbakır 
II. Z. Tigrel 

Edirne 
M. Şarol 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun 
M. Şener 

Reisvekili 
Muğla 

İV. özsan 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Afyonkarahisar 
M. A. Ülgen 

Artvin 
II. Çeltikçioğlu 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 

Bursa 
II. Kaymen 

Çorum 
II. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

Diyarbakır 
II. Turgut 

Erzincan 
li. Bayındır 

Gazianteb 
E. Cenani 

İsparta 
T. Tığh 

( S, Sayısı: 57) 
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İstanbul 

N. Kırşan 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

Rize 
H. Agun 

İstanbul 
JV. Nuri Yücel 

Kastamonu 
N. Batur 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Nevşehir 
N. önder 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Siird 
B. Erden 

Sinob 
ö. özen 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
T. öktem 

Siird 
M. D. Süalp 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Yozgad 
T. Alpay 

Zonguldak 
H. Timur 

(S. Sayı» ı̂ 57) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. —-Petrol Dairesi Reisliği 1960 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 373 581 lira ve yatırını masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 50 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. —--Petrol Dairesi Reisliği 1960 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 423 581 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğinee 
1960 bütçe yılında elde edilecek- varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(O) işareti1! cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
•30. V I . 1939 tar ih i ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetliler için kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1959 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 1954 - 1959 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 
ncü kısım- fasılları bakiyelerinden eski yıllar 
borçları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 yılı bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. •— Ayuile kabul edilmiştir. 

MADDİ) 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDtâ 4, Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: Sî) 
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MADDE 7. - Bu kanun 1 Mart 1960 tari

hinden itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
//. Erkmen 

Mü m. ve inli. Vekili 
H. Hüsnüm 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğhı 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
t. AkçaV 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
.V. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatka?ı 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve iç. M'ua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kır dar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas - Yay. ve Turz. V. V. 
H, Şaman 

Bas - Yav. ve Turz. Vekili 

t m ar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ve j 
M. Berk Sanayi VV. V. j 

S. Atamayı i 

MADDE 7. •-. Avnivle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Avnivle kabul edilmiştir 

( S, Sayısı : 57 ) 
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A/ l - CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Memurlar maaşı 394 700 400 000 400 000 
12 Mukaveliler maaşı 

(6326 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin B fıkrası ile 6558 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince) 

21 Açık maaşı 
104 700 

1 

499 401 

102 425 

181 200 
1 

581 201 

152 400 

181 200 
1 

581 201 

152 400 Hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 150 000 140 000 140 000 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gerekince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Çocuk zammı 5 000 5 000 5 000 
21 Doshım yardımı 2 000 2 000 2 000 
31 ölüm yardımı 3 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 

5 000 
2 000 
3 000 

10 000 

5 000 
2 000 
6 000 

13 000 13 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı * 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla- t 
cak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 20 445 32 650 32 650 

(S. Sayısı; 57) 



21 

F. M. 

12 
13 
14 

15 

Tahsisatın nev'i 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masraflarına 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 708 
20 000 

1 000 
1 000 

46 153 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 500 
30 000 

2 000 
1 000 

71 150 

ı için 
Encümene* 

kabul ediler 
Lira 

5 500 
30 000 

2 000 
1 000 

71 150 

210 Temsü tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
«a» fıkrası) 25 200 25 200 25 200 

0 Memr'r, h ^ ^ ü , ^mekl̂ . <M 
ve yetim aylıklarında yanıla
cak değişikliklerin gerektirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 200 000 0 0 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü "kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1 033 180 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
6 000 

22 000 

58 000 

982 952 

12 000 
8 000 
8 000 

12 000 
12 000 
30 000 

82 000 

982 952 

12 000 
8 000 
8 000 

12 000 
12 000 
30 000 

82 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 12 000 15 000 15 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 5 000 5 000 5 000 
21 Telefon masrafları 27 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 32 000 17 000 17 000 

(S. Sayısı : 57 ) 
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F. 

305 
306 
307 

M. 

10 
20 
40 
50 

Tahsisatın nevi 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

1959 
F i l i 

tahsisatı 
Lira 

75 000 
4 500 

1 000 
•15 000 
40 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

75 000 
5 000 

1 000 
19 000 
40 000 

Lira 

75 000 
5 000 

1 000 
19 000 
40 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
21 İşletme masrafları 
22 Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekunu 

22 000 

78 000 

6 000 

22 000 

82 000 

6 000 

22 000 

82 000 

6 000 

4 000 
4 000 

, 8 000 

273 500 

4 000 
4 000 

8 000 

290 000 

4 000 
4 000 

8 000 

290 000 

Dördüncü hısım « Daire-
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu-, 

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 Greriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları. 

4 000 

000 
000 

4 000 

000 
000 

000 

1 000 
1000 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 

(S.' Sayısı : 57 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafnı-
dan ika olunacak zararların 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve masraflar 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait 
istimlâk bedelleri karşılığı ve 
ilgili masraflar 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 
27, 38, 51, 52 nci maddelerinin 
gerektirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verilecek 
ücret ve masraflar 

446 6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 

451 Yayın masraftan 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 l 000 1 000 

1 000 1 000 1 000 
I 

50 000 7 000 7 000 

52 000 9 000 9 000 

10 000 50 000 50 000 

100 200 200 

1 408 1 429 1 429 

10 000 12 000 12 000 
4 000 4 000 4 000 
14 000 16 000 16 000 

0 10 000 10 000 

83 508 92 629 92 629 
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~~ 24 
1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın ncv'i Lira Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıl borçları (1954 -1958) 
505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 000 
1 000 
6 000 

17 000 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 

1 033 180 
273 500 
83 508 
17 000 

1 407 188 

982 952 
290 000 
92 629 
8 000 

1 373 581 

982 952 
290 000 
92 629 
8 000 

1 373 581 

Yatırımlar 

752 Taşıtlar satmalına karşılığı 0 50 000 50 000 

Yatırımlar yekûnu 0 50 000 50 000 

(S , Sayjsı..: 5T) 
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B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Hazine yardımı 
1 Yatırımlar dışında kalan mas

raflar için 
2 Yatırımlar için 

-"' -'/.-.' 

2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik varidat 
Teberrular 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

0 

1 107 186 
1 
1 

300 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

0 

500 000 

0 

923 579 923 579 
1 1 
1 1 

500 000 

UMUMÎ YEKÛN 1 407 188 1 423 581 1 423 581 

O CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

16 . III. 1954 
21. V . 1955 

6.VI.1957 

Numarası 

t» 326 
6 558 

6 987 

Ö Z E T İ 

Petrol Kanuna 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili re 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanuna ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâz1 madde 
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi- hakkında Kanun 

(S. Sayısı : 5T ) 
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(D) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

F. 

Ressam ] 
Kaloriferci ve bahçıvan ] 
Telefoncu J 
Topoğraf J 
Topoğraf yardımcısı 1 
Şoför ] 
Daktilo (Dil bilir) 1 
Daktilo ] 

» ] 
Malzeme Eksperi 
Doktor 1 
Telsiz kontrol memuru ] 
Memur S 
Dağıtıcı 3 
Bekçi ] 
Hademe 1 

» % 
îşçi 1 

Yekûn 21 

E - CETVELÎ 

Faslın unvanı 

L 1 100 
L 500 
L 400 
L 1 250 
l 800 
L 600 
L 1 100 
L 500 
L 400 
L 1 250 
L 300 
L 800 
l 800 
L 450 
L 300 
L 300 
l 250 
L 300 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücretleri 

«•» 
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Devre :XI #|"f 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : O l 

Bursa mebusları Sadettin Karacabey ve Nurullah ihsan Tolon'un, 
904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile 

muaddel 35 nci maddesine bâzı hükümler eklenmıesine dair 
kanun teklifi ve Ziraat Encümeni mazbatası (2/391) 

* 16 • 1 1960 

Yüksek Reisliğe 

904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi ile esbabı muc'besi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Bursa Mebusu Bursa Mebusu 
Sadettin Karacabey Nurullah İhsan Tolon 

ESBABI MUCİBE 

Yurdumuzun savunma, kalkınma ve bilhassa memleket muslih damızlıklarının ihtiyacı karşılıya-
bilecek şekilde yetiştirilmesinde, atlarımızın verim, sayı bakımından düzenlenmesinde önemli bir rolü 
olan safkan Arap atı yetiştiriciliği; 904 sayılı Islâhı hayvanat Kanunu ve bu kanunun 5883 sayılı 
Kanunla muaddel maddeleri hükümlerine göre iyi ve sıkı bir çerçeve içine alınmışsa da. daha ufak 
yaşlarda iken, kanun hükümlerine göre, mütehassıs heyetçe muayene edilip de safkan olduğu tesbit 
edilen atlardan bâzılarının ilerde başka bir kan tavdığı veya koşu sahalarında ırkının gösterebileceği 
kabiliyet ve kudretten fazla bir kudret gösterdiği görülmekte ve yürürlükte bulunan kanun hüküm
lerine göre bu gibi atlar yeniden muayene ve tetkika, ırk bakımından dizkalifyeye tâbi tutulama-
auakta, bu durumdan hakları muhtel olan diğer yanf at^ sahipleri itiraza ve haklarını bu yoldan mü
dafaaya imkân bulamamaktadırlar. ' 

904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifimiz kabul edilerek kanunlaştığı takdirde memleket safkan. Arap 
atı yetiştiriciliğinin daha intizamlı ve sıkı bir çerçeve içine alınacağı bu suretle her hangi bir şekilde 
mütehassıs heyet süzgecinden geçmiş bâzı kanı karışık atlardan koşu sahaları kurtarılacağı gibi hak
ları muhtel olan yarış atı sahjpleri de kanunun himayesinde çalışmalarını artıracaklardır. 

Hulâsa, bu kanun ile memleket saf kan Arap atı yetiştiren ve koşturan vatandaşlar, müesseseler 
daha emin bir sahada yürüyebilecek, bu suretle memleket saf kan yetiştiriciliğinde daha büyük bir 
şekilde inkişafa mazhar olacaktır. 



Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 2/391 
Karar No. 13 

13 . II . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Bursa mebusları Sadettin Karacabey ve Nu-
rullah İhsan Tolon'un, 904 sayılı Islahı hayva
nat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 
35 nci maddesine bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun teklifi; teklif sahipleri ve ilgili Hü 
kümet mümessilleri de hazır bulundukları hal
de encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek teklifin esbabı mucibesinde serd edi
len hususlar ve gerekse teklif sahiplerinin ver
miş olduğu izahat ve bunlara muvazi olarak 
Hükümet temsilcilerinin de verdikleri izahlar, 
encümenimizce de yerinde mütalâa edilerek 
mezkûr kanun teklifinin aynen ve ekseriyetle 
kabulüne karar verilmiştir. Takdimen ve müs-
tacelen görüşülmek üzere Umumi Heyetin yük 
sek tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Reis
liğe saygıyla, sunulur. 

Ziraat Encümeni 
Reisi 

Muğla 
T. Akarca 

M. M. 
Kastamonu 

M. Akdoğanh 

Kâtip 
Kütahya 

/, Haznedar 
Aydın 

E. Torunhı 
imzada bulunamadı 

Burdur 
B. Kayaalp 

imzada bulunamadı 
Bursa 

8. Karacagiî 
Denizli 

R. Tavashoğlu 
İstanbul 

8. Erengü 
, Samsun 
A. Aker 
Sinob 

fi. Özkan Söz 

Amasya 
F. Çöl 

Balıkesir 
F. Onat 

Bursa 
8. Karacabey 

Bursa 
N. î. T olan 
Gazianteb 
8, Ünlü 
Manisa 
8. Akis 
Samsun 

II. Tekay 
Uşak 

hakkım mahfuzdur. 
A. TJral 

Kocaeli 
N. Unat 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesine bâzı 

hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 904 sayılı Islahı hayvanat 
Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 35 
nci maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

(Yukardaki hükümlere göre muayeneleri 
yapılarak safkan oldukları neticesine varılmış 
atların lüzumu halinde, tekrar ayrı bir müte
hassıs heyete muayene ettirilmeleri caizdir. Bu 
takdirde yukardaki hükümleri aynen tatbik 
olunur. 

Mütehassıs heyetlerin Ziraat Vekâletinin tas
diki ile kesinleşen kararlan, aleyhine bu ka

rardan. hakları mııhtel olan diğer yarış atı 
sahiplerinin de itiraza salâhiyetleri vardır. 

ilmî heyetin kararlan icaplarına göre te
sis edilen muamele ve kararlar aleyhine hiç
bir adlî ve idari kaza merciine başvurulamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren raer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini ie 
raya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye 
ve Ziraat, vekilleri memurdur. 

« • « i 

(S, Sayısı: 87) 
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Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /524) 

r. c. 
Başvekâlet 15 .II. 1960 1 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1069/362 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çalışma Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 15.11. 
1960 tarihimde kararlaştırılan Takın ve Orta - Doğu Çalışıma Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası
nın, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul'daki Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü, Türkiye'ye Teknik Yardım yapılmasına 
mütedair olup Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas teşekkülleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında münakit 3 .VII . 1953 tarih ve 6114 sayılı Kanunla tasdik edilen esas Teknik Yar
dım Anlaşması hükümleri çerçevesi dâhilimde 17 Ocak 1955 te istanbul'da Hükümetimizle Mil
letlerarası Çahşma Teşkilâtı arasında imzalanan 13 sayılı ek anlaşana ile kurulmuştur. 

Enstitü, Tünkiye ve Yakın ve Orta - Doğu memleketlerinin Çalışma Teşkilâtında vazifeli me
murlarla hususi sektörde çalışma konuları ile ilgili personeli yetiştirmek, sosyal mevzularla il
gili araştırmalar yapmak, iş yerlerinin iş emniyeti balkımmdan daha iyi bir şekilde tedbirler al
masını kolaylaştırmak suretiyle gayelerine uygun olarak 5 seneden beri faaliyet göstermektedir. 
Bu arada Türk ve yabancı birçok elemanlar bu enstitüde staj göıtmüş ve vazifelerine dönmüş
tür. 

Enstitünün kuruluşuna dair olan 13 sayılı ek anlaşmanın ikinci maddesinin (a) fıkrasında, 
enstitüsünün idaresini deınıhde etmek üzere Milletlerarası Çalışma Teşkilâtınoa bir genel sekreter 
tâyin edileceği, bu genel sekreterin 5 sene müddetle vazife ifa edeceği, 5 nci senenin sonumda 
Enstitünün müstakbel idaresinin Hükümetimizle Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı arasında varıla
cak bir mutabakata göre tâyin olunacağı derpiş edilmiş bulunmakta olduğundan, 5 senelik faali
yet devresini doldurmuş olan Enstitünün idaresinin Hükümetimize intikal etmesi hususunda mez
kûr Teşkilât ile bir mutabalkata varılmış ve Enstitü devralınmıştır. 

Enstitünün idaresinin Hükümetimize geçmesi dolayısiyle hazırlanmış alan Enstitü Teşkilât 
kanunu lâyihasında yer alan hükümlerin esbabı mucib&leri her bir madde için ayrı ayrı ilişik 
lâyihaıda gösterilmiştir. 

Madde 1. — Bu maddede, Hükümetle Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı arasında münakit bir 
teknik yardım anlaşması ile 1955 yılında İstanbul'da kurulmuş olup bı\ kerre mevzuubahis teş
kilâtla varılan mutabakat gereğince Hükümete devrolunan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ens
titüsünün gayeleri tasrih edilmektedir. Bu gayelerin tesbitinde Enstitünün ilk kuruluşundaki 
prensipler göz önünde tutulmuştur. 

98 



Madde 2. — Enstitü tedrisat, araştırma ilâ gibi masraflarla yapacağı çalışmalarda daima 
iş yerleri ve muhtelif daire ve teşekküllerle temas etmekte bunlarla teşriki mesai yaparak nazari 
ve ameli tedrisatı ve çalışmalarını yürütmektedir. Bu bakımdan resmî ve hususi daire ve mü
esseselerle temas ve iş birliği yapması faaliyetinin daha müsmir bir şeklilde yürümesini temine 
matuftur. Enstitü müdürü enstitü faaliyetini 7 nci maddede de görüleceği veçhile Çalışma Ve
kâleti ile tam bir mutabakat halinde yürüteceğinden Vekâlet ile Enstitü arasında her hangi bir 
görüş ayrılığı olmıyacaktır. 

Madde 3. — Yakın ve Orta - Doğu Çalımşa Enstitüsü isminden de anlaşılacağı veçhile Tür
kiye'nin de dâhil bulunduğu Yakın ve Orta - Doğu memleketleri için kurulmuştur. Şimdiye ka
tlar bu memleketlerden Enstitüye 7 israilli, 6 Yunanlı, 6 Suriyeli, 11 Lübnanlı, 7 Ürdünlü, 19 Mısırlı, 11 
İraklı, 6 Libyalı, 8 Sudanlı, 1 Somalili, 2 Kovaytlı, 29- İranlı, 1 Suudi Arabistanlı, 1 Faslı, 1 Kıbrıslı 
yabancı stajiyer gelmiş, Enstitüde tedrisat görmüş ve memleketlerine dönmüştür. Müesseseyi 
milletlerarası faaliyet gösteren bir teşekkül halinden uzaklaştırmamak hattâ imkân nispetinde 
Yakın ve Orta - Doğu memleketleri dışından gelecek stajiyerlere de açık bulundurmak maksadiyle 
3 ncü madde hükmü sevk edilmektedir. 

Madde 4. — 3 ncü maddede yazılı sebeplerle enstitüye yabancı memleketlerden stajiyer cel
bini teminen bu madde hükmü lâyihaya sarahatle konulmuştur. 

Madde 5. — Yabancı ekspor, mütehassıs, profesör ilâ celbinin Enstitü (içinden faydalı hem de 
Yakın ve Orta - Doğu memleketlerine karşı Enstitünün Milletlerarası bir tedris heyeti ile mü
cehhez bulunduğunu göstermek bakımından mühim görülmektedir. Gerek Enstitü faaliyetleriyle 
ve gerekse Enstitüde tertibedilen seminer ve derslerle ilgili sahalarda ihtisas, bilgi ve tecrübe 
sahibi Türk profesör, Eksper, öğretmen ve sairenin celbi de Enstitünün ilmî ve akademik hüvi
yetlini takviye etmiş olacaktır. 

Madde 6. — Enstitüde tedrisata iştirak edenlerin muvaffak olup olmayanlarını tefrik bakı
mından bir imtihandan geçmeleri tat^îdir. . v 

Madde 7. — Enstitü Çalışma Vekâletine bağlı bir teşekkül olduğundan, işlerin inkıtasız ve 
normal bir şekilde yürütülebilmesini teminen, enstitünün en büyük idari âmiri olan müdürün 
tâyininin Çalışma Vekiline aidolması zaruri görülmüştür. 

Madde 8, 9. —- Esntitünün faaliyet programlarının tesbitinde enstitü müdürünün başkanlı
ğında teşekkül edecek öğretmenler kuruluna vazifeler verilmesi daha uygun mütalâa edilmiştir. 
Bu maddelerde öğretmenler kurulunun teşekkül tarzı ile vazifeleri gösterilmiştir. 

Madde 10. —• Enstitü milletlerarası karakterde bir müessese olduğundan müdür ve diğer öğ
retim üyelerinin üniversite veya yüksek mektep mezunu olmaları ve İngilizce, Fransızca veya Al 
manca dillerinden birini bilmelerinin zaruri bulunduğu izahtan varestedir. Bu madde ile bu hu
sus tasrih edilmiş, öğretmen ve öğretmen yardımcılarının tâyinlerinde aranacak diğer efsaf tali-
manatmeye bırakılmıştır. 

Madde 11. — Enstitünün müdürden gayri personelinin tâyini Çalışma Vekiline aidolmakla 
beraber müdüre teklif yetkisi verilmiştir. 

Madde 12. — Şimdiye kadar bütçe kanunlarına bağlı (E) cetveline dâhil kadrolarla idare 
edilen enstitü bu kanunla Çalışma Vekâletine bağlı bir teşekkül haline getirilmekte olduğun
dan kadorları barem içine alınmaktadır. Bun-'iı sebepleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Enstitünün faaliyeti daimî bir hizmet haline getirilmektedir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi alelûmum maaşlı ve daimî ücretli hizmetlere ait kadorlarm teşkilât kanunlarına bağlanma
sı şarttır demekte olduğundan yeni kadrolar Çalışma Vekâletinin kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 6050 sayılı Kanunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin Araştırma Kurulu kıs
mına eklenmiştir. 

b) Enstitü ajnaı zamanda sosyal güvenlik mevzunnda tedrisat ve incelemeler yapan bir teşek
küldür. Bu faaliyeti yürüten enstitü personelinin«E» cetvelinde bırakılarak bizzat kendilerinin 
sosyal güvenlikten mahrum edilmeleri hizmetin mahiyeti ile kabili telif görülmemektedir. 

( S. Sayısı : 98 ) 



Madde 13. — 5 nci maddede zikredilen mucip sebepler dolayısiyle mezkûr maddenin mali 
cephesini derpiş eden bu maddenin şevkine zaruret hâsıl olmuştur. 

Madde 14. — Şimdiye kadar EnöHâttünün tedris -ve seaninıer faailii|y>etlıeırirue diştiralk <eden Türk per
sonel haflflkında staj mevzuatına göre muamele yapılmışitıır. (Bu ımevzuaıt gereğinice verillen yevmiye
lerin en aşağı sulbe müdürü veya muadili memuriyet v»e vazÜfle ıseviıyesdlnde bulunan Türlk müdavim
lerin İstanbul'da günlük geçimLerini sağlamaya (küfayet led'emîyeoeği aşikârdır. Düğer taraftan, bu 
yevaniydıerlte Enstitü faaliiyettllıerîn© (katılmak üziere mıühltelfilf vilâyetlerden İstanbul'a leleman göm-
denmek veya bunları gitmeye medbuır etmek gayriâdil fbir durum yaratmakitadıır. (Bu lütilbartla, Ens
titüye katılacak Türfk ptersomeMndn zarurî naasraflarının Haıreıralh Kan/unu yükümleri dairesinde 
ödenmesi 'zaruri goVülnıfe(k!tedîr. 

Muvakkat madde 1. — Halen faaliyette bulunan Çalışma Enetittüsünün masrafları için (bütçe
nin alâkalı fasıllarına talhs2sat konulmuştur. 1960 tmialî yıllı için bu tertiplerde tmievcuJt tahsisatın allsâ-
kalı tertiplerle aktarâmasıını temin .maksadiyie !bu hüküm sevk edümiştir. 

Muvalkkat madde 2. — Enattitünün müteferrik müsıtaih'dıeimllieri (2) sayılh cetvelde gö^rllım'iştiir. 
Halen (1) sayılı cetvelde ibukman diğer kadrolar barem içine alındığından, Ibunfliar da <1) sayılı 
cetvelde go^terîlimiştiır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen 
Esas No. 1/524 

Karar No. 2 

22 . II . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Bütçe, Maarif ve Çalışma encümenlerinden 
seçilen 5 er kişiden teşekkül eden Muvakkat En
cümenimizde Çalışma Vekilinin ve Maliye tem
silcisinin iştiraki ile, komisyonumuza tevdi Du
yurulan; «Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ensti
tüsü teşkilât Kanunu lâyihası» nın müzakeresi 
yapıldı. 

Hükümetin esbabı mucibede gösterdiği gibi, 
Esas Teknik Yardım Anlaşmasına mütedair 
6114 sayılı Kanuna istinaden Hükümet ile Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı arasında 17 Ocak 
1955 tarihinde imzalanan 13 sayılı Ek Anlaşma 
ile kurulmuş bulunan ve bu kere idaresi Hükü
metçe devralınmış olan «Yakın ve Orta Doğu 
Çalışma Enstitüsünün teşkilât kanunu lâyihası
nın» esbabı mucibesi uygun görülmüş ve lâyiha 
aşağıda yazılı ^tadillerle encümenimizce kabul 
olunmuştur. 

Madde 1. — Birinci maddede gösterilen, Ens
titünün kuruluşu ve gayesi iki ayrı madde ha
linde tedvin edilmiştir : 

a) Esas Teknik Yardım Anlaşmasına mü
tedair 6114 sayılı Kanuna istinaden 17 Ocak 
1955 tarihinde 13 sayılı Ek Anlaşma ile kurul

muş bulunan Enstitü Hükümet tarafından devr
alınmıştır. Kuruluş maddesi buna göre tertibedil-
miştir. 

b) Enstitünün Çalışma Vekâletine bağlı ve 
bu Vekâletin murakabe ve kontrolüne tâbi ol
duğu da kuruluş maddesine eklenmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddeden ayrılan Ens
titünün vazife ve gayeleri bu maddeye alınmış 
ve lâyihanın (f) fıkrasındaki «İdari ve malî im
kânları nispetinde» ibaresi «İmkânları nispetin
de» olarak tanzim edilmiştir. 

Madde 3. — Lâyihanın «Enstitü Müdürü» 
nün vazife ve salâhiyetlerini gösteren 7 nci 
maddedeki; «Enstitü Müdürü aşağıda yazılı va
zifeleri Çalışma Vekâleti ile tam bir mutabakat 
halinde ifa eder» hükmü, Çalışma Vekilinin iza
hından sonra ve kendi teklifleri üzerine mezkûr 
maddeden çıkartılarak müstakil 3 ncü madde 
olarak tertibedilmiştir. 

Madde 4. — Lâyihanın 3 ncü maddesinde; 
«gayeler» yerine Enstitünün her türlü faaliyet
lerini de ifade etmesi için «hususlar» ibaresi kon
mak sureti ile aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Çeşitli kuruluş kanunlarında ol

duğu gibi Enstitünün idare organlarını göste
ren bu madde yeniden tertibedilmiştir. 

Madde 6. — Lâyihanın 7 nci maddesinde 
gösterilen Enstitü Müdürünün vazifeleri bu 
maddeye alınmış ve ayrıca Enstitü Müdürünün 
vazifelerinden hangilerinde re'sen hareket ede
ceği ve hangilerinin Çalışma Vekilinin tasvibine 
bağh olduğu (d) fıkrası olarak yeniden tertib
edilmiştir. 

Madde 7. — Lâyihada eksikliği kabul edilen 
Enstitü Müdür Muavininin ihdası uygun görü
lerek bu madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ikiye 
bölünmüş ve öğretmenler Kurulunun vazifeleri 
ayrı bir matdde olarak tertibedilmiştir. 

Madde 9. — Lâyihanın 8 nci maddesindeki; 
öğretmenler Kurulunun vazifeleri bu maddeye 
alınmış ve (a) fıkrasındaki; «amelî ve nazari» 
ibaresi maksada daha uygun gelen; «Her türlü 
faaliyetler» olarak yazılmıştır ve bu fıkra ikiye 
ayrılmıştır. * 

Maddenin (f) fıkrası bu maddeye (c) fıkrası 
olarak alınmış ve «Çalışma Vekâletinin tasvibi
ne sunmak» ibaresi kaldırılmıştır. Buna dair sa
rahat 6 nci maddenin (d) fıkrasında verilmiş 
bulunmaktadır. 

Maddenin (b) fıkrasında bulunan ve aynı 
mânaya gelen; (Doküman ve vesaik) ibaresinden 
doküman çıkarılarak, aynen kabul edilmiş ve 
(d) fıkrasına konulmuştur. 

Maddenin (e) fıkrasındaki «Enstitüye» iba
resi tekerrürden kaçınmak için kaldırılarak aynen 
kabul edilmiş ve (e) fıkrasına alınmıştır. 

Maddenin (d) fıkrasına «Muavini» de dâhil 
edilerek aynen kaibul edilmiş ve (f) fıkrasına ko
nulmuştur. 

Maddenin (e) fılkrası aynen kabul edilerek 
(g) fıkrasına alınmıştır. 

Madde 10. — Lâyihanın 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Lâyihanın 10 ncu maddesine 
«Muavin» de eklenilmek suretiyle aynen kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Lâyihanın 11 nci maddesi ifa
de tashihleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Lâyihanın 5 nci maddesi (Tek
nik elemanları) ilâvesi ile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Lâyihanın 4 ncü ımaddesi, 2 nci 
maddenin (a) fıkrasına atıf yapılmak suretiyle 
tertibedilmiştir. 

Madde 15. — Lâyihanın 6 neı maddesi istatis
tikler hazırlama, enstitünün vazifeleri cümlesin
den olduğu için «imtihanlarda muvaffak olanla
rın Çalışma Vekâletine bildirilmesi» mecburiyeti 
kaldırılarak madde kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Lâyihanın 13 ncü maddesine 
üniversite ve yüksek okullar öğretim üyelerinden 
enstitüde ilâve vazife alanların mahsus kanun
larla almakta bulundukları tazminatlara halel 
gelmemesini temin için değerli elemanlardan isti
fadeyi sağlamak ve emsallerine uymak maksadiy-
le bu hüküm eklenerek, madde kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Lâyihanın 12 nci maddesi Hü
kümetin töklifi üzerine (1) sayılı cetvelin «Araş
tırana Kurulu» kısmına değil, «Vilâyetler kurulu
şu» kısmına eklenmesi tadili ile aynen kabul edil
miştir. 

Madde 18. — Seminerlere iştirak edecek olan 
memur, hizmetli ve işçilerin muhtelif haklarına 
halel gelmemesini temin bakımından bu madde 
Hükümetin de iştiraki ile kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Lâyihanın 14 ncü maddesi staji 
yerlerin enstitü çalışmalarına katıldıkları süre 
içinde «Muvakkat vazifeli» sayılmaları hükmü
nün ilâvesi ile aynen kaibul edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat maddeleri, meriyet ve 
icra maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Talkdimen ve müıstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umuani Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa İsparta 
N. Azak A. Lâtifaoğlu 

Kâtip 
Giresun Bursla İsparta 

D. Köymen H. Ülman T. Tığlı 
Konya Kayseri Maraş 

/ / . Â. Kcymen O. Kavuncu II. Gürün 
Rize 

M. önal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 
teşkilât kanunu lâyihası 

MADDE 1. — îstanbu^jda kurulu bulunup bu 
kerre Hükümetçe devralınan Çalışma Enstitü
sünün gayeleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) Çalışma mevzuatını tatbikle vazifeli teş
kilâtta bulunan memurların ve iş yerlerinde ça
lışanlarla çalıştıranların daha mükemmel bir şe
kilde yetiştirilmelerini temin bakımından Ens
titüde, işçi ve iş veren münasebetleri, çalışma 
şartları, iş teftişi, tam çalıştırma, iş emniyeti, iş 
hekimliği, iş hıfzıssıhhası, sosyal sigortalar, sos
yal güvenliğin temini, iş gücü ve iş gücünün teş
kilâtlandırılması (iş piyasası etüdleri, iş istatis
tikleri) ve emsali mevzularda seminerler tertib-
etmek; 

b) Yukardaki bentte bahis konusu seminer
lerden ayrı olarak iş yerlerinde ayni mevzular
da seminer ve konferanslar tertibetmek veya bu 
mevzularda tertiplenmiş konferans ve seminer
lerin faaliyetine iştirak etmek; 

c) Çalışma meseleleri üzerinde millî ve mil
letlerarası bölge seminerleri tertibetmek; 

d) Çalışma mevzulariyle ilgili araştırmalar 
ve tetkikler yapmak ve bu mevzularda vesaik 
toplamak; 

e) îş yerlerinin çalışma mevzuları ve ve
rimlilikle ilgili meselelerini tetkik ederek istişa
re ve tavsiyelerde bulunmak; 

f) İdari ve malî imkânları nispetinde ista
tistikler hazırlamak; 

g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alâ
kalı derleme ve neşriyat yapmak. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Takın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 
teşkilât kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Esas Teknik Yardımı Anlaşma
sına mütedair 6114 sayılı Kanuna istinaden Hü-
kütoeıtiımMe Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
arasında 17 Ocak 1955 tariMnde imzalamaın 13 
sayılı Ek Anlaşma ille 'kurulmuş bulumıan ve ida
resi Hükümeitiımiız tarafından devralınmış olan 
(Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü) ma
lî ve idari 'balkımdan Çalışma Vekâletine bağlı 
olup bu viefkâletin muralbaibe ve kontrolüne tâ
bidir. 

MADDE 2. — Çalışma Enstitüsünün vazife 
ve gayeleri aşağıda göMerûlmiştir : 

a) Çalışma Vekâleti ile bu vekâlete bağlı 
kurumlarda ve çalışma mevzualtı ile alâkalı sair 
resmî dladıre ve müesseselerdeki personelin vejbil-
ûmuım iş yerlerindeki işçi, müstahdem ve iş Ve-
renfflerîn iyi ibiır şekilde yeto^tlrîltoelerî ve oi1-
gunlaşitırılmalarını temin bakımından Enstitüde, 
işçi ve iş veren münasebetleri, çalışma şartları, 
iş teftişi, tam çalıştırma, iş verilmi, iş emniyeti, 
iş hekimliği, iş hıfzıssıMıası, sosyal sigortalar, 
sosyal güvenlik, iş gücü ve iş gücün/ün teşkilât
landırılması, iş piyasası etüdleri, iş istatistikleri 
ve emsali mevzularda sieminfârler tertibetaıek; 
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MADDE 2. — Enstitü, birinci maddede yazı* 
lı gayelerini tahakkuk ettirebilmek için memle
ket içinde ve dışındaki resmî ve hususi daire 
ve müesseselerle iş birliği yapabilir ve temaslar
da bulunabilir. 

MADDE 3. — Enstitünün, birinci maddede 
yazılı gayelere matuf faaliyeti Türkiye, Yakın 
ve Orta - Doğu memleketleri için olduğu gibi, 
imkânlarının müsaadesi nispetinde, diğer yaban
cı memleketleri de ihtiva edebilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı gaye
lerle tertip edilecek seminerler için Türk ve ya
bancı çalışma teşkilât:ndan veya iş yerlerinden 
Enstitü müdürlüğünce, Çalışma Vekâletinin tas
vibi ile, lüzum görülen sayıda stajyer talebedi-
lebilr. 

MADDE 5. — Enstitü, Çalışma Vekâletinin 
muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, öğ
retmen, konferansçı ve mütahassıslar celbedile-
bilir. 

6 — 
Muvakkat E. 

b) Yukardaki fıkrada ibaîhlsi gecem semdıner-
ÖJerden ayrı olarak, iş yerlerinde aynı mevzular
da seminer ve konferanslar teattip etmek veya 
bu mevzularda tertitplenımiş konferans ve semi
nerlerin faalıiıyetine işitirak etmek; 

c) Çalışma meseleleri üzerinde milî vıe milb-
ileti etraraısı bölge semiinerlierti tteırtilbeitro/efe; 

d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar 
ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik 
toplamak; 

ıe) Alâkalılarım tadlebi veiya (muvafakati iüe 
iış yerllerinin çalışma »mevzuları ve iş verimi ile 
dUgüli ımeseleleırini inceliyerek Miişarie ve tavsiye
lerde bulunmak; 

f) İmkânları nispetinde istaltilstiMer hazır
lamak; 

g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alâ
kalı derleme ve neşriyat yapmak. 

MADDE 3. — Enstitü, bu kanunda yazılı va
zifelerinin ifası için resmî ve hususi daire ve mü
esseselerle yapacağı temas ve iş birliği mevzu
larında vekâletin muvafakatini istihsal etmek 
kaydiyle re'sen muhabere ye hareket edebilir. 

Enstitü, ikinci maddede yazılı gayelerini ta
hakkuk ettirebilmek için memleket içinde ve 
dışındaki resmî ve hususi daire ve müesseselerle 
iş birliği yapabilir ve temaslarda bulunabilir. 

MADDE 4. — Enstitünün, ikinci ve üçüncü 
maddelerde yazılı hususlara matuf faaliyetleri 
Türkiye ile Yakın ve Orta - Doğu memleketle
ri için olduğu gibi, imkânlarının müsaadesi nis
petinde, diğer yabancı memleketleri de şümulü 
dâhiline alabilir. 

MADDE 5. — Enstitünün idare organları 
Enstitü Müdürü ile öğretmenler Kurulundan 
müteşekkildir müteşekkildir. 
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MADDEM. — Enstitü tarafından tertibedi-
len seminerlere iştirak etmiş olanlar seminer ni
hayetinde imtihana tâbi tutulur. Muvaffak olan
lara bir belge verilerek isimleri Çalışma Vekâ
letine ve ilgilinin bağlı bulunduğu vekâlet veya 
müesseseye bildirilir ve keyfiyet sicillerine iş
lenir. 

MADDE 7. — Enstitü müdürü, Enstitünün 
âmiri olup Çalışma Vekili tarafından tâyin edi
lir. Enstitü Müdürü aşağıda yazılı vazifeleri 
Çalışma Vekâleti ile tam bir mutabakat halinde 
ifa eder: 

a) Enstitü işlerini bu kanun hükümleri da-
% iresinde yürütmek ve idarî, malî ve her türlü 
muamelâtını tedvir etmek; 

b) 8 nei maddede yazılı öğretmenler Kuru
lunu toplantıya davet ve bu Kurul tarafından 
alınan kararları tatbik etmek; 

c) öğremenler Kurulunun mütalâasını ala
rak Enstitü kadrolarına yapılacak tâyinler için 
çalışma Vekâletine teklifte bulunmak. 

MADDE 8. — Enstitünün, birinci maddede 
yazılı gayelere uygun olarak faaliyetini tanzim 
ve tesbit etmek üzere, Enstitü Müdürünün reis
liği altında; Enstitü öğretmenlerinden mürekkep 
bir öğretmenler Kurulu teşkil olunur. Bu Ku
rul, Reisin lüzum göreceği zamanda ve her halde 
en az ayda bir defa toplantıya çağrılır. Bu Ku
rula, Enstitü haricinden celbedilmiş Türk veya 
yabancı profesör, mütehassıs, öğretmen ve öğret
men yardımcıları da Kurulun muvafakati ile iş
tirak edebilir. Ancak bunların idari hususlarda 
rey haklan yoktur. 

öğretmenler Kurulunun vazifeleri şunlardır : 
a) Enstitünün amelî ve nazari her türlü faa

liyetini tâyin ve tesbit etmek; senelik seminer ve 
diğer faaliyet programlarını her malî yıldan 4 
ay evvel hazırlıyarak Enstitü Müdürlüğüne tevdi 
etmek; 
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MADDE 6. — Enstitü Müdürü, Enstitünün 
âmiri olup Çalışma Vekili tarafından tâyin 
edilir. Enstitü Müdürü aşağıda yazılı vazifeleri 
ifa eder : 

a) Enstitünün işlerini bu kanunun hüküm
leri dairesinde yürütmek ve idari, malî ve diğer 
her türlü muamelâtını tedvir etmek; 

b) Sekizinci maddede yazılı öğretmenler 
Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu kurul 
tarafından alman kararlar hakkında gerekli 
muameleyi yapmak; 

c) öğretmenler Kurulunun mütalâasını ala
rak Enstitü kadrolanna yapılacak tâyinler için 
Çalışma Vekâletine teklifte bulunmak; 

d) Dokuzuncu maddenin a, b ve c fıkra-
lannda yazılı hususlan Çalışma Vekâletinin tas
vibine arz etmek. 

MADDE 7. — Enstitü Müdür Muavini Ça
lışma Vekili tarafından tâyin olunur. Müdürün 
gaybubetinde kendisine vekâlet eder. Müdür ta
rafından verilen vazifeleri ifa eyler. 

MADDE 8. — Enstitünün faaliyetini, ikinci 
maddede yazılı gayelerine uygun olarak, tanzim 
ve tesbit etmek üzere, Enstitü Müdürünün reis
liği altında, Enstitü öğretmenlerinden mürekkep 
bir öğretmenler Kurulu teşkil olunur. Bu Ku
rul reisin lüzum göreceği zamanda ve her hal
de en az ayda bir defa toplantıya çağnlır. Bu 
kurula, enstitü haricinden celbedilmiş Türk ve 
yabancı profesör, mütehassıs* öğretmen ve öğret
men yardımcıları da, kurulun muvafakati ile, iş
tirak edebilir. Ancak bunların idari hususlarda 
rey haklan yoktur. 
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b) Enstitüde tertiblenecek seminerler, ya
pılacak amelî tatbikat ve inceleme faaliyetleriyle 
ilgili doküman, kitap ve vesaiki tâyin ve tesbit 
ederek Enstitü Müdürüne bildirmek; 

c) Enstitüye, Enstitü haricinden celbedile-
cek Türk veya, yabancı profesör, öğretmen, müte
hassıs ve konferansçılar hakkında, Enstitü ihti
yaçlarını göz önünde bulundurarak, mütalâa ver
mek; 

d) Enstitü Müdürü hariç enstitü kadroları
na alınacak olanlar hakkında önceden mütalâa 
vermek; 

e) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı veya sa
ir teşekküllerden sağlanacak burslarla yabancı 
memleketlere gönderilecek öğretmen ve öğretmen 
yardımcılarını seçmek; 

f) Enstitü dâhilinde disiplini temine matuf 
kararlar almak ve bu kararlan Çalışma Vekâle
tinin tasvibine sunmak. 

Muvakkat E. 

MADDE 9. — öğretmenler kurulu, üyeleri
nin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda 
hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. 

MADDE 9. — öğretmenler Kurulunun vazi
feleri şunlardır : 

a) Enstitünün her türlü faaliyetlerini tâyin 
ve tesbit etmek; 

b) Seminer ve diğer faaliyet programlarını 
her malî yıldan dört ay evvel hazırlıyarak Ensti
tü Müdürlüğüne tevdi etmek; 

c) Enstitü dâhilinde stajiyerler için disip
lini temine matuf kararlar almak; 

d) Enstitüde tertiplenecek seminerler, yapı
lacak amelî tatbikat ve inceleme faaliyetleri ile 
ilgili kitap ve vesaiki tâyin ve tesbit ederek Ens
titü Müdürüne bildirmek; 

e) Enstitü haricinden celbedilecek Türk ve
ya yabancı pref esör, öğretmen, mütehassıs ve kon
feransçılar hakkında enstitü ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak mütalâa vermek; 

f) Enstitü Müdürü ve muavini haricolmak 
üzere enstitü kadrolarına alınacak olanlar hak
kında önceden mütalâa vermek; 

g) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı veya sa
ir teşekküllerden sağlanacak burslarla yabancı 
memleketlere gönderilecek öğretmen ve öğretmen 
yardımcılarını seçmek. 

MADDE 10. — 
«Hükümetin 9 ncu maddesi 10 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir.» 

( S . Sayısı : 98 ) 
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Eeylerin müsavatı halinde Kurul reisinin bu
lunduğu tarafın reyi muteberdir. 

MADDE 10. — Enstitü Müdürü ile öğretmen 
ve öğretmen yardımcılarının üniversite veya yük
sek mektep mezunu olmaları, İngilizce; Fransız
ca veya Almanca dillerinden birini bilmeleri 
şarttır. 

öğretmen ve öğretmen yardımcılarının tâyin
lerinde aranacak diğer evsaf ve şartlar Talimat
name ile tesbit edilir. 

MADDE 11. — Enstitüye öğretmen, öğret
men yardımcısı, idari ve teknik personel, Mü
dürün teklifi üzerine Çalışma Vekâletince tâ
yin edilir. 

MADDE 12. — Enstitünün aylıklı kadroları 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadro
lar Çalışma Vekâletinin kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6050 sayılı Ka
nunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin araştırma 
kurulu kısmına eklenmiştir. 

MADDE 13. — Enstitüye, enstitü haricinden 
celbedilecek yabancı profesör, mütehassıs, öğret
men ve konferansçılara verilecek ücret, yevmiye 
ve yolluklar, Çalışma Vekâletinin tatsvibiyle ya
pılacak bir mukavele ile tesbit edilir. 

Enstitüye, enstitü haricinden celbedilecek 
Türk konferansçılarına verilecek ücretler Tali
matname ile tesbit edilir. 

Muvakkat E. 

MADDE 11. — Enstitü Müdürü ile muavi
ninin, öğretmen ve öğretmen yardımcılarının üni
versite veya yüksek mektep mezunu olmaları, in
gilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bi
rini bilmeleri şarttır. 

öğretmen ve öğretmen yardımcılarının tâyin
lerinde ve öğretmenliğe geçmelerinde aranacak 
diğer vasıf ve şartlar Talimatname ile tesbit edi
lir. 

MADDE 12. — Enstitünün öğretmenleri, öğ
retmen yardımcıları, idari ve teknik personeli, 
Müdürün teklifi üzerine, Çalışma Vekâletince tâ
yin edilir. 

MADDE 13. — Enstitü, Çalışma Vekâletinin 
muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, öğ
retmen, konferansçı, mütehassıs ve teknik eleman
lar istihdam edebilir. 

MADDE 14. — İkinci maddede yazılı gaye
lerle tertibedilecek seminerler için, bu kanunun 
ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yer
ler ile bunlara mümasil yabancı daire, müessese 
ve iş yerlerinden Enstitü Müdürlüğünce lüzum 
görülen sayıda stajiyer talebedilebilir. 

MADDE 15. — Enstitü tarafından tertibe-
dilen seminerlere iştirak etmiş olanlar seminer 
nihayetinde imtihana tâbi tutulurlar. Muvaffak 
olanlara bir belge verilerek isimleri ilgilinin bağ
lı bulunduğu yere bildirilir. Keyfiyet alâkalının 
siciline işlenir. 

MADDE 16. — Enstitü haricinden getirtile
cek yabancı profesör, mütehassıs, öğretmen, kon
feransçı ve teknik elemanlara verilecek ücret,, 
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MADDE 14. — Enstitüde tesbit edilecek se
minerlere iştirak edecek Türk personelinin zaru
ri masrafları Harcırah Kanunu hükümleri daire
sinde ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1960 malî yılı 
Çalışma Velkâleti bütçesinin 203 ncü ve 416 ncı 
tertiplerindeki tahsisattan Yakın ve Orta - Do
ğu Çalışma Enstitüsünün maaş, ücret ve diğer 
masraflarını karşılamak üzere Çalışma Vekâ
letince lüzumlu görülecek miktarlarını mez
kûr 'bütçenin alâkab tertiplerine aktarmaya 
Maliye Vekili mezundur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — (Bu kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960 malî 
yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenir. 

MADDE 15. — Bu kanun 29. H. 1960 tari
hinde meriyete girer. 

Muvakkat E. 

yevmiye ve yolluklar Çalışma Vekâletince tasvib-
edilecek bir mukavele ile tesbit olunur. 

Enstitü haricinden muvakkat olarak tavzif 
edilecek Türk mütehassıs ve konferansçılara ve
rilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üni
versite ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 
sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 
18 nci maddesi hükümleri dâhilinde enstitüde bir 
vazife almış olmaları, mahsus kanunlar ile almak
ta oldukları tazminatlarına halel getirmez. 

MADDE 17. — Türkiye'deki iş yerleri ile 
resmî daire ve müesseselerden seminerlere iştirak 
edecek stajiyerlerin, staj müddetince çalıştıkları 
yerler ile olan alâkaları devam eder ve bunların 
kanundan ve âkitten doğan her türlü hakları 
mahfuz tutulur. 

MADDE 18. — Enstitüde tesbit edilecek se
minerlere gönderilecek Türk tâbiyetindeki staji-
yerlere yol parası ile zaruri masrafları ve ensti
tüde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvak
kat vazife ile v gönderilen memurlar misillü harcı
rah, kanun hükümleri dairesinde ödenir. 

MADDE 19. — Enstitünün aylıklı kadroları 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar 
Çalışma Vekâleti Kuruluş ve görevleri hakkın--
daki 4841 sayılı Kanunun 6050 sayılı Kanunla 
değiştirilen (1) sayılı cetvelinin vilâyetler kuru
luşu kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 15 nci maddesi 
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. SayiM: 98) 
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MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Benderlioğlu 
Ticaret Vekili ve 

îmar ve İskân V. V. 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H.,Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
8. Ataman 

İmar ve İskân Vekili 

15. II.'1960 
Devlet Vekili ve 

Başvekil Yardımcısı 
M. Berk 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili v» 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

Muvakkat fi. 

MADDE 21. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. tay»:*) 
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D. 

2 
3 
4 
5 

4 
6 
8 
9 
7 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Müdür (Yabancı dil bilir) 
öğretmen » » 

» » » 
öğretmen Yardımcısı (Ya
bancı dil bilir) 
Mütercim* 
Büro Şefi 
Memur 

Kütüpane Memuru (Yaban
cı dil bilir) 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yabancı dil bilir Steno Daktilo 
Yabancı dil bilir Daktilo 
Teknik Operatör 
Operatör 
Desinatör 
Lâboratuvarcı 
Teksirci 
Hademe 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
' 950 

800 
400 
300 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded 

1 
4 
3 

3 
5 
1 
1 
1 

1 

Maaş 
tutarı 

1 750 
1 500 
1 250 

1 100 
1 250 

950 
700 
600 

800 

D. 

2 
3 

3 
4 
5 

4 
6 
8 
9 
7 

Memuriyetin nev'i 

Müdür (Yabancı dil bilir) 
Müdür Muavini (Yabancı 
dil bilir) 
öğretmen (Yabancı dil bilir) 

» » » 
öğretmen Yardımcısı (Ya
bancı dil bilir) 
Mütercim 
Büro Şefi 
Memur 

Kütüphane Memuru (Ya
bancı dil bilir) 

Aded 

1 

1 
4 
3 

3 
5 
1 
1 
1 

1 

Maaş 
tutarı 

1 750 

1 500 
1 500 
1 250 

1 100 
1 250 

950 
700 
600 

800 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

>m<* 
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Devre :XI 
tçtima: 3 S. S A Y I S I : 

3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile 3818, 
3904, 4777, 6223, 6752, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/476) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . XII . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 989/2815 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekiilleri Heyetince 4 . XII . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 
6223 ve 6752 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, 
esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanununa bağlı kadro cetvelleri malûm olduğu üzere 1937 yı
lındaki ihtiyaç ve şartlara göre hazırlanmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar o tarihten buyana kadro cetvellerinde bâzı tadilât yapılmış ise de mevcut kadrolar 
yine <dte günün icap ve isteklerine cevap vermekten uzak bulunmaktadır. 

Orman Umum Müdürlüğünün yapmaya mecbur olduğu âmme hizmetleri teknik, idari, malî, hu
kuki yönden çeşitli vazifeleri ihtiva etmektedir. Kadro imkânsızlıkları itibariyle hak kazandıkları 
halde zamanında terfileri cihetine gidilemiyen bilhassa teknik memurlar, gerek Devlet sektöründe, gerek
se hususi sektörde günden güne artmakta olan teknik faaliyet ve her türlü inşaat işleri sebebiyle ya 
serbest hayata atılmakta veya kadroları müsait bulunan diğer dairelere geçmek arzusunu izhar etmek
tedirler. Bu ise hizmetin zamanında ve noksansız olarak ifasını zedelemektedir. 

Diğer taraftan 1937 yılında yapılan orman emvali istihsali ile bugün yapılmakta olan istihsal ara
sında büyük biıv artış bulunmaktadır. 1937 yılında ormanlardan yapılan istihsal 600 000 M3 radde
sinde iken bugün orman işletmelerinde yapılan istihsal miktan % 200 bir artış kaydiyle 1 800 000 
M3 e baliğ olmuştur. 

1937 yılında Umum Müdürlük bütçesi 3 343 096 lira iken 1958 yılında çeşitli hizmetler sebebiyle 
Mtçeye konan tahsisat miktarı 49 000 000 a baliğ olmuştur. Halbuki halen meri bulunan kadrolar 
1937 yılı şartları ve iş hacmına nazaran seneden seneye artan faaliyet ile mütenasip şekilde bir ge
nişlik iktisabedememiştir. 

1937 yılı şartlarına nazaran gerek hizmetin nevi, gerekse miktarı bakımından çok mühim değişik
lik arz eden Umum Müdürlük hizmetlerinin bugün de 1937 yılı kadroları ve maaş dereceleri ile gördü
rül meşinin bekleneıniyeceği arzdan varestedir. 

Halen Umum Müdürlüğe bağlı teknik, idari ve malî memurların mühim bir kısmının almakta ol-
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dukları maaşa mukabil kadrosu bulunmamaktadır. Filhakika memurların ancak % 13,8 i kendi kad
rosundan maaş almakta,, mütebaki % 37,7 si 4598 sayılı Kanun hükümlerinden istifade etmek sure
tiyle kadrosunun bir üstünü, % 48,5 i ise kadrosunun iki üst derece maaşını almaktadır. İlişik kanun 
lâyihasına bağlı kadro cetvelleri bu noksanlığı telâfi maksadiylc ve tamamen bir lüzum ve ihtiyacın 
ifadesi olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

1. Teknik memur ededi 1 600 e yaran ve daha da artması tabiî ve lüzumlu bulunan Umum Mü
dürlük kadrosu içinde yalnız bir aded 1 750 liralık Umum Müdür, bir do 1 500 liralık Fen Heyeti 
Reisi bulunmaktadır. 

Halbuki bugün gerek merkez ve gerekse taşra teşkilâtında 2 000 ve 1 750 lira maaş almakta 
olan teknik memurların sayısı 34 e baliğ olmaktadır. Bu itibarla; merkez teşkilâtında 1 100 liralık 
Fen Heyeti âzalarının maaşları 1 250 liraya çıkarılmış olduğu gibi, Umum Müdür muavinlerinin 
kadroları da 1 500 liraya yükseltilmiştir. 

Muhtelif Vekâletlerin Fen Heyetlerinde ve Tetkik Kurullarında 1 500 ve 1 750 liralık Fen He
yeti âzası bulunduğu gibi, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünde Umum Müdür muavinlerinin 
maaşları da 1 500 lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

2. Merkez teşkilâtına taallûk eden bütün değişiklik 3 birinci sınıf Orman Başmüfettişliği, 3 Şu
be Müdürlüğü, 3 Fen Heyeti âzası, 2 Umum Müdür Muavini, 1 Muhasebe Müdür Muavini, 1 Le
vazım Müdürü, 1 Evrak Müdürü, 8 Kısım .Âpûri ve 3 aded de 2 nci sınıf Orman Başmüfettişliği 
kadrolarında olmak üzere ceman 25 kadronun maaş dereceleri yükseltilmiş bulunmaktadır. 

3. Taşra teşkilâtına taallûk eden değişiklik ise teknik eleman noksanlığı sebebiyle bu ihtiyacı 
karşılamak için açılan Orman Tekniker Okulu mezunları için derpiş olunan ilâve kadrolardan ibaret
tir ki, bu da halen mevcut tıkanmış kadrolarda bir ferahlık temini esasına müstenit bulunmaktadır. 

Ormanlarımızın idari kuruluşuna göre orman teknikerine ihtiyaç bulunmakta olup bunun temi
ni için açılan okula 8 öğretmen ile 2 100 muhtelif dereceden kadro teklif edilmiş ise de bu kad
roların filhal kullanılmıyacağı göz önünde tutularak bu kad ı l a rdan 1 800 adedi (L) cetveline alm-
mıştır. 

Ta^ra teşkilâtına konulan 1 500 lira asli maaşlı kıdemli Orman Başmühendisliği tamamen bir 
ihtiyacın ifadesi bulunmaktadır. Halen 1 nci sınıf Orman başmühendislerinin çoğu bu maaşı fii
len almaktadır. 1 nci sınıf Orman başmühendislerinin ekserisi taşra teşkilâtında Orman Başmüdür
lüğü vazifesini görmektedirler. *' 

Orman Başmüdürlüğü kademesi, Devlet Su îşleri Bölge Müdürlüğü taksimatına mütenazır bu
lunmaktadır.. Su İşleri Bölge müdürlerinin maaşları 1 500 lira olarak tesbit edilmiş bulunmasın
dan kıdemli Orman Başmühendisleri için 1 500 liralık kadro teklif edilmiş bulunmaktadır. 

4. Teşra teşkilâtında, kadro bakımından, Orman Mühendis muavinlerinin durumu da göz 
önünde tutularak terfi imkânları sağlanmak üzere ihtiyaca göre üst dereceli kadrolalr konulmuş 
bulunmaktadır. 

5. Merkez ve teşra teşkilâtına ilâve edilen kadrolara mukabil gerek fiilî kadrolardan gerek-
ıse mevkuf tutulan kadrolardan, dereceleri tadil edilmesi ve kullanılmasına tamamen lüzum kal
mamış olması sebebiyle kaldırılması derpiş edüen kadrolara ait cetveller lâyihaya ( l /A) ve 
( l /B) işaretiyle bağlanmış bulunmaktadır. 

Teklif edilen üst kademe kadroları esasen bugün memurların fiilen almakta oldukları maaşa 
tekabül eden kadrolar olduğundan normal terfiler haricinde bir tahsisat artması da mevzuubahis 
değildir. 

1 800 adedi mevkuf tutulmak suretiyle Orman Tekniker Okulu mezunları için talebedilen 2 100 
kadro istisna edilecek olursa ilâvesi teklif olunan kadro 912, tenkisi teklif olunan kadro miktarı 
ise maaş olarak 1 794, daimî ücret olarak 134 aded olmak üzere ceman 1 928 adede baliğ olmaktadır, 

Yukarda arz edilen sebepler clolayısiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

('S. Sayısı : 106) 



Ziraat Encümeni mazbatası 

T. C. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/476 

Karar No. 8 

14 . 1 . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale edilen 3204 sayılı Or
man Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile 
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası, ilgili Hükümet temsilcilerinin 
de iştirakiyle, encümenimizde tetkik ve müza
kere edildi : 

Gerek kanun lâyihasının tsbabı mucibesinde 
serd edilen hususlar ve gerekse Hükümet tem
silcilerinin vermiş oldukları izahatlar yerinde 
mütalâa edilerek mezkûr kanun lâyihası eneü-
menimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Takdimen ve müstacelen görüşülmek üzere, 
havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi buy-
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat Encümeni Reisi Bu M. M. ve Kâtip 

Muğla Kütahya 
T. Akarca î. Haznedar 

Ankara 
M. Yeşil 

Aydın 
E. Torunlu 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
F. Onat 

Bursa 
AT. / . Tolon 

Hatay 
/ . Çilli 

Kocaeli 
N. Unat 

Niğde 
A. Gürün 

Amasya 
F. Çöl 

Balıkesir 
M. Emiroğlu 

Burdum 
B. Kayaalp 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
R. Tavashoğlu 

Kırklareli 
D. Tehand 

Mardin 
S. Telliağaoğlu 

Sinob 
H. Özkan 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Eyıcümeni 
Esas No. 1/476 

Karar No. 68 

Yüksek Reisliğe 

25 . II . 1960 

3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşki
lât Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223 ve 6752 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Ziraat Vekâletince hazırla
nıp Başvekâletin 71 - 989/2815 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise takdim kılman kanun lâ
yihası, Ziraat Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
Vekâleti ve Orman Umum Müdürlüğü salahi
yetli mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde mufas-

salan arz ve izah edildiği üzere kadrolarda terfi 
durumlannı karşılıyaeak bâzı tadillerle yeni 
açılmış olan Orman Tekniker Okulundan me
zun olacakların vazifeye alınmalarını mümkün 
kılacak kadroların verilmesini istihdaf etmek
tedir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve alman mütemmim izahlardan sonra lâyi
hanın şevkini mucip sebepler yerinde mütalâa 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
1 nci madde ekli cetvelleriyle aynen kabul edil
miştir. 
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Muvakkat madde, 1959 malî yılı 1960 malî 

yılı olarak değiştirilmek suretiyle ve eetvelle-
riyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

2 nei ve 3 neü maddeleri Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul olunan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
//. îmre N. özsan B. Bügin 
Kâtip 

Diyarbakır Afyon K. Antalya 
M. H. Ünal M. Â. Ülgen K. Akmanlar 

Artvin Bolu Bursa 
H. Çeltikçioğlu N, Tütüncüoğlu H. Köymen 

Çorum Çorum Denizli 
H. Bulgurlu Y. Gürsel A. R. Karaca 

Denizli 
i¥. Karasan 

Edime 
M. Sarol 
İstanbul 

N. Kırşan 

Kastamonu 
N. Batur 
Nevşehir 
N. Önder 

Siird 
B. Erden 

Diyarbakır 
//. Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
M. Şellefyan 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Siialp 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Rize 
M. önal 

Sinob 
ö. özen 

Tekirdağ Trabzon 
Z. Erataman î. Şener 

Yozgad Zonguldak 
T. Alpay T. öktem 
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5 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât 
Kanunu üe 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılır ası 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı olup 3818 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 sayılı cetvel ile bu cetvele ek yapılması 
harındaki 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı kanunla
ra bağlı cetvellerdeki kadrolardan ilişik (l/A) 
ve (l/B) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cetveldâ dere
ce, unvan, aded ve aylık tutarları gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — 1 ncd maddede ya
zılı 2 sayılı cetveldeki kadrolardan ilişik 3 sayılı 
cetvelde gölsteri'len kadrolar, Orman Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı bütçesine bağlı (L) işaret
li cetvele konulmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

4 . X I I . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zarlu 
Maarif Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Bıidakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Palatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. îleri 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât 
Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

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

MUVAKKAT MADDE ~ 1 nci maddede 
yazılı (2) sayılı cetveldeki kadrolardan ilişik 
(3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, Orman 
Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı bütçesine bağlı 
(L) işaretli cetvele konulmuştur. 

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

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

Ticaret Veküi 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurlanoğlu 

Sanayi Vekili 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Veküi 
N. ökmen 

Çalışma Veküi ve 
Bas. - Yay. ve Turz. Veküi 

H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

imar ve iskân Veküi 
M. Berk 

Koordinasyon Veküi ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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( l /A) ÎŞARETLÎ CETVEL 

Kaldırılan kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 
4 
5 

9 

8 
7 
9 

10 
S 
9 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Fen Heyeti Âzası 
Umum Müdür Muavini 
Birinci Sınıf Orman Başmü
fettişi 
Dördüncü Sınıf Orman Mü
fettişi 
Muhasebe Müdür Muavini 
Levazım Müdürü 
Evrak Müdürü 
Birinci Mümeyiz 
Kısım Âmiri 

> » 

3 
2 

3 

3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 

80 
90 

80 

40 
50 
60 
40 
35 
50 
40 

Vilâyetler Teşbüâü 

7 Orman Başmühendisi 
8 ikinci Smıf Orman Başmü

hendis Muavini 
9 Birinci Sınıf Orman Mühen

disi 52 

60 

50 

40 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 ikinci Smıf Orman mühen
disi 112 

6 Birinci Sınıf Kıdemli Orman 
Mühendis,.Muavini 1 

7 İkinci Smıf Kıdemli Orman 
Mühendis Muavini 11 

8 Üçüncü Sınıf Kıdemli Orman 
Mühendis Muavini 16 

12 Dördüncü Sınıf Orman Mü
hendis Muavini 400 

11 ikinci Mümeyyiz 30 
10 Mümeyyiz 4 
14 Orman Kâtibi 251 
10 Mesul Muhasip 5 
11 > .» 6 
13 Kondoktor 39 
14 ikinci Sınıf Orman Kâtibi 138 
14 Üçüncü Sınıf Orman Mesaha 

Memura 587 
11 Orman Tatbikat Memuru 40 
12 > » » 50 
13 > » » 20 

35 

70 

60 

50 

25 
30 
35 
15 
35 
30 
20 
15 

15 
30 
25 
20 

Memuriyetin nev'i 

Orman Komiseri 
Orman Fen Memuru 

» » » 
» » » 

Fen Memuru 
Orman Mühendisi 
Orman Mühendis muavini 
Fidanlık Müdürü 
Avukat 

» 
» 

(l/B) İŞARETLİ CETVEL 

Kaldırılan kadrolar 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 

10 
10 
1 
8 

12 
14 

Ücret 

170 
170 
120 
100 
75 
85 
75 

170 
120 
100 
85 

Memuriyetin nev'i 

Avukat 
Muhasip ve Mutemet 

» » 
» » 

Orman Kâtibi 
•» » 

Kâtip 
Orman Mesaha Memuru 
Mesul Muhasip Kâtibi 

» » » 

Aded 

19 
1 
1 
1 
1 
1 
2 -

30 
4 

13 

Ücret 

75 
100 
75 
60 
60 
50 
75 
50 
60 
75 
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[2] SAYILI GETVBL 

İlâve edilen kadrolar 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Fen Heyeti Âzası 
Umum Müdür Muavini 
Şube Müdürü 
Birinci Sımf Orman Başmü
fettişi 
İkinci Sınıf Orman Başmü
fettişi 
Muhasebe Müdür Muavini 
Levazım Müdürü 
Evrak Müdürü 
Kısım Âmiri 

Aded 

3 
2 
3 

tutan 

1 250 
1 500 
950 

3 1 250 

3 
1 
i 
1 
3 
4 
4 

1 100 
950 
950 
800 
800 
700 
600 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Kıdemli Orman Başmühen
disi 10 1 500 
Birinci Sınıf Orman Başmü
hendisi 20 1 250 
İkinci Sınıf Orman Başmü
hendisi 40 1 100 
Üçüncü Sınıf Orman Başmü
hendisi 79 950 
fiirinci Sınıf Orman Başmü
hendis Muavini 60 800 
Birinci Sınıf Kıdemli Orman 
Mühendis Muavini 2 1 100 
îkinci Sınıf Kıdemli Orman 
Mühendis Muavini 12 950 

D. 

10 

4 
5 
6 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
9 

10 
11 
11 
12, 
13 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Üçüncü Sınıf Kıdemli Or
man Mühendis Muavini 
Dördüncü Sınıf Kıdemli Or
man Mühendis Muavini 
Birinci Sınıf Orman Mühen
dis Muavini 
İkinci Sınıf Orman Mühen
dis Muavini 
öğretmen 

> 

Orman Teknikeri 
» » 

» » 

Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

Mesul Muhasip 

Aded 

35 

60 

205 

57 
2 
3 
3 

750 
500 
300 
250 
120 
75 
45 
35 
25 
30 
40 
40 
52 
60 
63 
5 
5 
1 

Maaş 
tutan 

800 

700 

600 

500 
1 250 
1 100 
950 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
950 

1 100 
1 250 
600 
500 
450 
450 
400 
350 
80C 
700 
600 
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[3] SAYILI CETVEL 

Tutan 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

VÎLÂYETLEU TEŞKİLÂTI 

12 
11 
10 
9 

/« 
7 
6 
5 
4 

Orman Teknikeri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

600 
400 
250 

• 250 
120 
75 
45 
35 
25 

Bütçe Encümeninin tadiline bağk 

CETVELLER 
1 

Lâyihaya ilişik cetveller aynen kabul edil
miştir. 

>•«* 

400 
450 
500 
600 
700 
£00 
950 

1 100 
1 250 
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Devre : XI j | I 
ÎÇtima: 3 S* S A Y I S I : | | | 

Sinob Mebusu Ömer özer'in, Orman Kanununa ek 3444 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin tadiline dair 4914 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 
İzmir Mebusu Danyal Akbel'in, Mülhak Bütçeli idareler nakit 
ve ayniyatının muhafazasından mesul olanlara kasa tazminatı 

verilmesine dair kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe^ 
encümenleri mazbataları (2/202, 2/250) 

Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Orman Kanununa ve 3444 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tadiline 
dair 4914 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/202) 

16 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Ankara 

Devlet orman işletme ve kereste fabrikalarının mu«a*ebe%îe^ninTie şekilde yürütüleceği hak
kındaki 4914 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi&e- dair kanun teklifi ve mucip 
sebepleri ekli olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Sinob Mebusu 

ö. Özen 

4914 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkr." eklenmesine dair teklifin mucip sebepleri : 
4914 sayılı Kanunun 1 nci maddesi; Devlet ormarişletmeleri tarafından işletilecek orman

larla bu işletmelerin döner sermayesine ilişkin işler Muhasebe* Umumiye, Artırma, Eksiltme ve 
Ihalo kanunlarına bağlı olmayıp Vekiller Heyetince konacak esaslara ve ticari isterlere göre 
yürütüleceğini âmir bulunmaktadır. 

Filhakika; orman işletmeleri mütedavil sermayesino mütaallik işler tamamiyle ticari icaplara 
göre tedvir edilmektedir. Orman İşletmesi Talimatnamesinin 2 nci maddesiyle de Devlet orman iş
letmelerinin takibedecekleri muhasebe usulünün ticari icaplara göre kurulmuş muzaaf usûl ol
duğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Şu izahattan da anlaşılacağı veçhile, Devlet orman işletmeleri mütedavil sermayesiyle alâkalı 
bütün işler ticari icap ve esaslara göre yürütülmekte, kayıtlar bu esaslar dairesinde tanzim 
edilmekte ve ticari şekilde bilanço çıkarılmaktadır. 

4914 sayılı Kanunla, her işletmeye ait bilançonun kesin hesapla birlikte yıl sonunda başlıya-
rak 7 ay içinde Divanı Muhasebata verileceği de hüküm altına alınmıştır. 

Bundan başka, orman işletmeleri ve kereste fabrikaları Kurumlar Vergisi mükellefi ol
duklarından bilançolarını, vergi beyannname verme müddetine kadar kısa bir zamanda çıkarmak 
mecburiyetindedir. 



Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının senelik bütçeleri 260 milyon liranın üstündedir. 
Satış bedeli olarak da 230 milyon liranın üstünde tahsilat yapılmaktadır. 

Ayrıca işletme ve kereste fabrikalarının tesisat ve demirbaşları 90 milyon liradan fazla bir 
kıymete baliğ olmaktadır. 

Gerek bu kadar muazzam sirkülasyonu idare eden ve gerek 90 milyon liranın üstündeki tesisat 
ve demirbaşların ve bir bu kadar da emtianın muhafızı bulunanların her an bir zarara duçar ol
ması varit bulunduğu halde, her hangi bir tazminat almamaktadırlar. 

Gerek diğer vekâletlerde ve gerekse Ziraat Vekâletine bağlı mümasili teşekküllerde çalışan bu 
kabîl memurlara 5433 sayılı Kanunun 27 nei maddesindeki hükme istinaden % 15 - 25 nispetin-
do tazminat verilmektedir. 

Aynı mahiyetteki işleri görmekte olan elemanlar arasında bir muadelet tesisi bakımından Dev
let orman işletmeleriyle kereste fabrikalarmdaki kıymet muhafızlarına da aynı şekilde tazminat 
verilmesi bu müesseselerin işlerinin daha iyi yürütülmesi bakımından çok faydalı olacaktır. 

SÎNOB MEBUSU ÖMER ÖZEN'lN TEKLlFl 

Devlet orman işletme ve kereste fabrikalarının 
muhasebe işlerinin ne şekilde yürütüleceği hak
kındaki 4914 sayılı Kanunun birinci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 4914 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Devlet orman işletmeleri ile kereste fabri
kalarmdaki muhasebeci, veznedar, veznedar ve 
ambar memuru, depo memuru, kâtip ve mute
met gibi kıymet muhafızlarına % 15 - 25 i nis
petinde tazminat verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihînde me
riyete girer. ^ 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S . SAftsn: 111) 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No: 2/202 
Karar No: 10 

27 . I . 1959 

Encümenimize havale edilen Sinob 
Ömer özen'in, Orman Kanununa ek 3444 sayılı 
Kanunun 7 nei maddesinin tadiline dair 4914 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Esbabı mucibelerinde de etraflı olarak izah 
edildiği veçhile, Orman Umum Müdürlüğü teşki
lâtında çalışan ve kendilerine büyük nakit ve kıy
metler tevdi edilen bu elemanlara; diğer vekâlet 
ve müesseselerde aynı mahiyetteki işleri görmekte 
olan elemanlara verilen % 15 - 25 nispetindeki 
tazminatın adaleti tesis bakımından verilmesi en-
cümenimizce de prensip olarak uygun mütalâa. 
edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde 1 nci 
maddeye daha sarahat vermek ve her hangi bir 
içtibaha mahal bırakmamak üzere aşağıdaki şe
kilde değiştirilerek-tadilen, diğer 2 ve 3 ncü mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

1 nci madde yeniden kaleme alınarak : 
Orman Umum Müdürlüğü merkez ve taşra 

teşkilâtında işletme ve kereste fabrikalariyle bun
lar tarafından kurulmuş olan müesseelerde müs
tahdem muhasebeci, veznedar, veznedar ve am
bar memuru, bölge kâtip ve mutemedi, ayniyat 
mutemedi, ambar memuru ve depo memuru gibi 
kıymet muhafızlarına kendi bütçelerinden aylık 
maaş veya ücretleri tutarında % 15 - 25 şi nispe-

Yüksek Reisliğe 
Mebusu tinde aylık tazminat verilir şeklinde tadil edil

miştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Muğla 

T. Akarca 

Kâtip 
Kastamonu 

M. Akdoğanh 
Amasya 
F.Çöl 
Denizli 

R. Tavasltoğlu . 

Kastamonu 
N. Batur 
Kırklareli 
D. Tekand 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

A. Gürün 
Samsun 
H. Tekay 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

/. Haznedar 

Ağrı 
S. Yatağan 

Bursa 
8. Karacabey 

İstanbul 
S. Erengil 

imzada bulunamadı 

Tekirdağ 
A. Paker 

Kastamonu 
8. Çağlar 

Kocaeli 
İV. Unat 

Samsun 
A. Eker 

Sinob 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Orman İşletme ve Kereste Fabrikaları
nın muhasebe işlerinin ne şekilde yürütüleceği 
hakkındaki 4914 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 4914 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü merkez ve taşra 
teşkilâtında, işletme ve kereste fabrikaları ile 
bunlar tarafından kurulmuş olan müesseseler
de müstahdem muhasebeci, veznedar, veznedar ve 
ambar memuru, bölge kâtip ve mutemedi, aynınat 
mutemedi, ambar memuru ve depo memuru gibi 

kıymet muhafızlarına kendi bütçelerinden ay
lık maaş veya ücretleri tutarının % 15 - 2& i 
nispetinde aylık tazminat verilir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ; 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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îzmir Mebusu Danyal Akbel'in, Mülhak bütçeli idareler nakit ve ayniyatının muhafazasından 
mesul olanlara kasa tazminatı verilmesine dair kanun teklifi (2/250) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mülhak bütçeli idarelerin nakit ve ayniyatının muhafazasından mesul olanlara kasa tazminatı 
verilmesi hakkında th&zırlamıs, olduğum -«kanun teklifMn gerekçesi ile birlikte metnini sunuyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade ibuyurulmasım saygılarımla arz ederim. 
15. XI I . 1958 
İzmir Mebusu 
Danyal Akbel 

ESBABI MUCİBE 

Maliye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki Kanuna ek 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğin
ce Maliye Vekâleti kuruluşundaki veznedarlarla yardımcılarına verilmekte olan kasa tazminatı 
1956 yılında defterdar, defterdar muavini, vergi ve gelir daireleri müdür ve yardımcıları, defter
darlık muharebe müdürleri, malmüdürleriyle ayniyat muhasiplerine de teşmil edilmiştir. 

Vakıalar, inhisarlar ve Devlet Üretme Çiftlikleri gibi bâzı mülhak bütçeli idarelerin teşkilât 
kanunlarına konulmuş olan hususi bükümlere istinaden bu idareler nakit muhafızlarına da kasa 
tazminatı verilmekte ise de üniversiteler Beden Terbiyesi v.s. gibi diğer mülhak bütçeli idareler 
teşkilât kanunlarında hüküm olmaması yüzünden bu idareler muhasebe müdürleri, yardımcıları, 
veznedar ve yardımcıları, ayniyat muhasipleriyle muhasip mutemedi gibi adedleri çok az olan ve 
fakat gerek muvazenei umumiye ve, gerekse diğer mülhak bütçeli idarelerdeki meslekdaşları mi-
sillû uhdejerindeki nakit ve ayniyatın muhafaza ve ziyamdan kanun ve talimatnameleri gereğin
ce mesul olan adı geçenlerin emsalleri gibi mesuliyetlerinin nimetlerinden istifade edememeleri 
hak ve nesafete aykırıdır. Esasen tâyinleri Maliye Vekâletine aittir. 

Bu adaletsizliğin tamirinin mezkûr memurların içinde bulundukları ruh hallerini düzelterek 
mesailerinde < daha müspet verim sağlayacağı gibi katlanılan mesuliyetin karşılığını da temin ede-
ceğinden ilişik kanunu teklif zaruri olmuştur. Maaş faslı tasarruf atından da verilebilir. 

" îzmir Mebusu 
D. Akbel 

ÎZMlB MEBUSU DANYAL AKBEL İN 
TEKLİFİ 

Mülhak bütçeli idareler nakit ve ayniyatının 
muhaf azasından mesul olanlara kasa tazminatı 

verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Mülhak bütçeli idarelerin na
kit ve ayniyatının muhafazasından mesul olan 
muhasebe müdürü, yardımcısı, veznedar ve yar
dımcısı, ayniyat muhasibi ve muhasip mutemet

lerine maaşları tutarlariyle olağanüstü zamları
nın % 15 * 25 ine kadar aylık kasa tazminatı 
verilebilir. Nispetin tâyini âmiri itâlaça ^aittir. 

MUVAKKAT MADDE .— £ u kmm .gere

ğince verilecek kasa tazminatı için lüzumlu tah
sisatı temin ve bütçelerde tertip açıp münaka
leye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. -
itibaren mcr'idir. 

MADDE3. — 
yeti yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Bu kanunu îera Vekilleri He-

^ . S a ^ i r â U ) 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mitliye Encümeni 
Esas No. 2/250 
Karar No. 20 

11.11 1960 

Yüksek Reisliğe 

İamir Mebusu Banyal Akbel'in, Mülhak büt
çeli idameler naürit ve ayniyatının muhafazasın
dan mesul olanlara kasa tazminatı verilmesine 
dair olan kanun teMifd-encümenimizde alâka
lı Hükümet mümessillerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Umuani bütçe He idare olunan dairelerin 
teşkilât kanunlarında veznedar, veznedar yar
dımcısı ve kıymet muhafızlarına kasa tazminatı 
verilmesi kabul edilmiş ve mülhak bütçe ile 
idare olunan dairelerden Devlet Su îşleri, Devlet 
Karayolları, Vakıflar Umum Müdürlüğü , Devlet 
Üretme Çitflikleri ve İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü, teşkilât kanunlarına muhtelif tarihlerde yapı
lan eklerle bu idarede çalışanlara da tazminat 
veritaesü kabul eıdilmâş olduğundan bunların 
dışııiçla kalan diğer mülhak bütçeli idarelerde 
çalışanlarla bundan -sonra teşkil edilecek bu 
kaM. idarelerde • çalışacak olanlara da mezkûr 
tazrafeıatın verilebilmesini temin maksadiyle ge-
^cka&unv teklifisin haslığı ve içerek birinci 

madde metni tadilen tanzim edilmiş ve yukar
da zikrütadadedilen mülhak bütçeli idarelere 
kendi kanunlannda yazılı hükümlerinin tatbi
kini temin maksadiyle teklife yeniden ikinci 
madde hükümleri ilâve^ edilmiştir. 

Teklifin ikinoi maddesi üçüncü madde ola
rak aynen ve üçüncü madde hükmü ifade de
ğişikliği yapılmak suretiyle dördüncü madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğinee Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 

Kırklareli 
A. Sokman 

Kocaeli 
ö. Cebeci • E 

Bursa 
Y. T eksel 

Konya 

Mazbata M. 
Bursa 

M. Kayalar 

Çorum 
C. Köstekçi 

Samsun 
. Â. Keymen A. Saraçoğlu 

Samsun 
F. Tüzel 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mülhak bütçeli idarelerin veznedar ve veznedar 
yardımcıları ile kıymet muhafızlarına verilecek 

kasa tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Mülhak bütçeli idarelerde ça
lışan veznedar ve veznedar yardımcısı ile kıymet 
muhafızlarına aylıkları tutarının % 15 - % 25 
ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 2. — Teşkilât kanunlarında kasa 
tazminatı verileceğine dair hüküm mevcut bu
lunan mülhak bütçeli idareler hakkında kendi 
kanunlannda yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 3. — Teklifin ikinci maddesi üçün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• 
(S . Sayiîi: 111) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No: 2/202,2/250 
Karar No: 76 

25.11.1960 

Yüksek Reisliğe 

Sinob Mebusu Ömer özen'in, Orman Kanu
nuna ek 3444 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
tadiline dair 4914 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ile İzmir Mebusu Danyal AkbePin, Mülhak büt
çeli idareler nakid ve ayniyatının muhafazasın
dan mesul olanlara kasa tazminatı verilmesine 
dair kanun teklifi Maliye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Sinob Mebusu Ömer özen'in kanun teklifi, 
Devlet Orman İşletmeleri ile kereste fabrikala-
rındaki muhasebeci, veznedar, ambar memuru, 
depo memuru, kâtip ve mutemet gibi kıymet mu
hafızlarına maaşlarının % 15 ilâ 25 i nispetinde 
tazminat verilmesini, 

İzmir Mebusu Danyal AkbePin kanun tekli
fi ise, mülhak bütçeli idarelerin nakid ve ayni
yatının muhafazasından mesul #olan muhasebe 
müdürü, yardımcısı, veznedar ve yardımcısı, ay
niyat muhasibi ve muhasip mutemetlerine maaş
larının % 15 ilâ 2İ5 i nispetinde tazminat veril
mesini, 

İstihdaf etmektedir. 
Her iki kanun teklifini tevhiden müzakere 

eden encümenimiz verilecek kasa tazminatının 
veznedar ve veznedar yardımcılarına münhasır 
kalmasını ve bu tazminatın ve umumi muvaze
neye dâhil ve mülhak bütçeli idarelere ve bu 
idarelere bağlı mütedavil sermayeli işletmelere 
de teşmilim uygun görmüş ve bu suretle Maliye 
Encümeninin tesbit etmiş olduğu birinci madde
yi tadilen kabul etmiştir. 

Mezkûr encümenin 2 nci maddesinden (Mül
hak bütçeli) ibaresi çıkarılarak teşkilât kanun
larında bu hususa dair mevcut hükümler umu
mi olarak mahfuz tutulmuş ve bu tazminatın 
1960 senesinde sureti tediyesini gösteren muvak
kat madde encümenimizce yeniden kaleme alın
mıştır. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri aynen kabul 

ve bu suretle yeniden tanzim olunan *kanun lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğlla İzmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 
Kâtip Afyon K. Antalya 

Diyarbakır M. Â. Ülgen K. Akmantar 
M. H. Ünal 

Artvin Bolu Bursa 
/ / . Çeltikçioğlu N. Tütüncüoğlu E. Köymen 

Çorum Çorum Denizli 
H. Bulgurlu Y. Gürsel A. E. Karaca 

Denizli Diyarbakır Diyarbakır 
M. Karasan H. Z. Tigrel H. Turgut 

Edirne Eskişehir İsparta 
M. S ar ol M. Başkurt T. Tığlı 
İstanbul! İstanbul İzmir 

N. Ktrşan M. Şellefyan K. Serdaroğlu 
Kastamonu Kayseri Manisa 
N. Batur O. Kavuncu 8. Mıhçıoğlu 
Nevşehir Rize Rize 
N. önder H. Agun M. önal 

Siird Siird 
B. Erden M. D. Süalp 

Sinob Tekirdağ 
ö . özen Z. Erataman 

İmzada bulunamadı 
Trabzon Yozgad 
/. Şener Halen meriyette bulunan 

kanunlarla kıymet mu
hafızlarına kasa tazmi
natı verilmekte olduğu
na göre bu daire kıymet 
muhafızlarının bu hak
tan mahrum bırakılma
larının muadelete uymı-
yacağı cihetle muhalifim. 

T. Alpay 
Zonguldak 
T. öktem 

(& Sayısı:.111) 
* 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Umumi muvazeneye dâhil ve mülhak bütçeli 
idarelerin veznedar ve veznedar yardımcılarına 

verilecek kasa tazminatı hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Umumi Muvazeneye dâhil ve 
Mülhak bütçeli idarelerde çalışan veznedar ve 
veznedar yardımcılar na aylıkları tutarının % 15 
% 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verile
bilir. (Bu idarelere bağlı mütedavil sermayeli 
işletmelerde aynı hükümler tatbik olunur.) 

MADDE 2. — Teşkilât kanunlarında kasa 
tazminatı verileceğine dair hüküm mevcut bulu
nan idareler hakkında kendi kanunlarında ya-' 
zili hükümler tatbik olunur. 

MUVAKKİT MADDE — Bu kanun gere
ğince 1960 malî yılı içinde Adliye Vekâletine 
bağlı veznedar, veznedar yardımcılarına verile
cek kasa tazminatı, Adliye Vekâletinin maaş, 
ücret ve tahsisat tertiplerinden vâki olacak ta
sarruflara istinaden yapacağı teklif üzerine 1960 
malî yılı bütçesinin (A/l) işaretli cetvelin mez
kûr vekâlete ait kısmında açılacak hususi bir 
fasla Maliye Vekâletince kaydolunacak tahsisattan 
karşılanır. 

Teşkilât kanunlarında kasa tazminatı verilece
ğine dair bir hüküm mevcut bulunmayan mülhak 
bütçeli idarelerin veznedar veya veznedar yar
dımcılarına 1960 malî yılı içinde ödenecek kasa 
tazminatı da bu idarelerin maaş tertiplerinden 
tesviye olunur. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

> © < 

(S. Şayia: 111) 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/527) 

T. C. 
Başvekâlet 24.11.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1094/476 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 18 . I I . 1960 
tarihinde kararlaştırılan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kanun lâyihasının, 
esbabı nmcibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Bir memleketin her sahada kalkmabilmesinde en mühim rolü oynayan unsurlardan birisi de o 
memleketin demir ve çelik istihsali, dolayısiyle istihlâkidir. Bugün milletlerin refah seviyeleri do 
nüfus başına sarf ettikleri demir ve çelik ile ölçülmektedir. Bu itibarla süratle sanayileşme hamle
si yapan memleketimizde, gerek mevcut sanayiin arzulanan şekilde beslenmesi ve gerek çeşitli sanayi 
kollarının kurulup tekâmül etmesi bakımından, Karabük tesisleri gibi ikinci bir Demir - Çelik sanayii
nin süratle kurulması zamanının geldiğine inanan Hükümetimiz yaptırmış olduğu etüdler sonunda 
Karadeniz Ereğli'sinde bir tesis kurulmasına karar vermiş ve tahakkukuna geçmiş bulunmaktadır. 
Mezkûr fabrika, Karabük'te imâl edilmiyen ve fakat memleketimizin geniş mikyasta ihtiyacı olan çe
şitli levhalar, soğuk ve sıcak haddelenmiş ince ve kalın saclar, şeritler, boru bantları, geniş ve dar 
teneke levhalar ve buna mümasil yassı demir, çelik mamulleri kendi hammaddelerimizle bol mik
tarda istihsal ve imâl edecektir. Tesisin bütün ham maddesinin kâfi miktarda ve tatminkâr vasıf
ta memleket dâhilinde temininin kabil olması, ekonomik bakımdan ayrı bir kıymet arz etmektedir. 
Etüdler sonunda alman çok müsait neticeler muvacehesinde böyle bir teşebbüse Amerika'nın bellibaş-
lı üç, dört firmasından başka Amerikan hususi teşebbüsünün dahi sermaye yatırımı yapabileceği ve 

hisse senedi satmalacağı katı olarak anlaşılmış bulunmaktadır. Bu yoldan döviz tasarrufu ve hattâ 
temini suretiyle memleket ekonomisinde çok geniş imkânlar elde edileceği de muhakkaktır. 

Memleket ekonomisine yukarda açıklananların yanında muhtelif cephelerden daha birçok fayda
lar sağlayacak olan mezkûr tesisler için büyük Ölçüde sermaye yatırımı gerekmektedir. Amerikan 
sermayesi hemen tamamen teçhizat ve malzeme olarak memleketimize gelecek ve tesisi üç buçuk se
nelik kuruluş müddeti içinde peyderpey teşkil edilecektir. Bu itibarla kurulacak şirketin Türk Tica
ret Kanunumuzda derpiş edilen âni ve tedricî teşekkül haricinde Amerikan sistemine uygun hususi 
bir şekilde kurulması zaruri bulunmuş ve aynı zamanda şirkete hususi sermayenin rağbetini teşvik 
ve temin bakımından faaliyetlerinde seyyaliyet imkânı veren hükümler vaz'ı suretiyle ilişik kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. 

^Lâyihanın 1 nci maddesinin birinci fıkra siyle. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketi unvanı altında bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere bir Anonim Şirket 
kurulması için icra Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmekte ve ikinci fıkrası hükmü ile de bu kanun 
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ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmıyan hükümlerine göre hazırlanacak esas muka
velenin imzalanmasını mütaakıp yapılacak tescil ve ilân ile Şirketin hükmi şahsiyet iktisabetmesinin 
temini cihetine gidilmektedir. 

Lâyihanın 2 nci maddesinde, Şirketin sermayesine ait hükümler yer almaktadır. Bu madde hük
müne göre Şirketin teşekkülünde sermayesi 1 000 000 Türk lirası olacak ve esas mukavelename ile 
tesbit olunacak usul ve esas dairesinde peyderpey ihraç edilecek hisse senetleriyle nihai sermayesi 
510 000 000 Türk lirasına baliğ olacaktır. Şirketin kuruluş şekli Türk Ticaret Kanununda derpiş edi
len kuruluş şekillerine tetabuk etmediği için lâyihanın mezkûr maddesine ikinci fıkra olarak, Türk 
Ticaret Kanununun ani ve tedrici teşekküle ve ayni ve nakdî sermayenin vaz'ma mütaallik hüküm
lerinin bu şirkete tatbik edilmeyeceğine ve bu hususların şirket, Eaas Mukavelenamesi ile tanzim 
olunacağına dair bir hüküm konmuştur. 

Lâyihanın 3 ncü maddesinde, şirketin kuruluş hususiyeti göz önünde tutularak Türk Ticaret 
Kanununun şirkete ait hisse senetlerinin şirket tarafından temellüküne ve relhin alınmasına, 
Umumi Heyet toplantıları için davet ve ilân şekillerine, şirket işlerinin görülmesine her hangi 
bir surette iştirak etmiş olanların idare meclisi âzalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkını 
haiz olmamalarına, şirketin çıkaracağı tahvillerin esas sermayesinin ödenen ve tasdik olunmuş 
son bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılan miktarı aşmıyacağma mütedair 329, 368, 422 nci mad
deleri ile 374 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerinin bu şirket hakkında tatbik olunmıya-
cağma dair bir hüküm sevk edilmiştir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesiyle, yabancı memleketlerden sağlanacak kredilerde kolaylığı sağla
mak bakımından şirketin çıkardığı tahvillere bilâhara hisse senedi ile mübadele edilmek hakkı 
bahsedilmektedir. 

Lâyihanın 5 nci maddesinde, şirketin yalbancı sermaye yatıran hissedarları ile Türkiye hari
cinde sattığı tahvillerin hamillerinin 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşet
tiği haklardan istifadesi sağlanmakta ve tatbikatta kolaylık temin edeceği düşüncesiyle de bu 
şahıslar namına mezkûr kanunun icabettirdiği her türlü muameleleri takip ve intaç hususunda 
şirket yetkili kılınmaktadır. 

Lâyihanın 6 nci maddesinde, temettü garantisine ait hüküm yer almaktadır. Bu madde hük
müne göre şirketin elde edeceği safi kâr, hisse renetleri sahiplerine ödenmiş sermayelerinin sene
de % 6 sı nispetinde kâr dağıtılmasına müsaidolmadığı taktirde, Maliye Vekâleti kâr noksanını 
şirketin kuruluş tarihinden itibaren 5 yıl müddetle ikmal edecek ve bu kâr noksanları şirkete 
avans olarak ödenecektir. Aynı maddenin son fıkrası gereğince şirket hu avansları, mütaakıp 
senebrde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak 
kâr bakiyelerinden mezkûr vekâlete iade edecek. 

Lâyihanın 7 nci madesi, şirket için lüzumlu gayrimenkullerin, 6830 sayılı İstimlâk Kanununa 
istinaden Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri tarafından istimlâklerini mütaakıp şirkete devri 
halinde istimlâk gayesinin sakıt olmıyacağma dair hükmü ihtiva etmektedir. Bu hüküm gereğince 
mezkûr işletme tarafından istimlâke tâbi tutulan gayrimenkullerin eski sahipleri, yapılacak devir 
dolayısiyle 'bahismevzuu gayrimenkullerin istimlâk gayesine tahsis edilmemiş olduğunu ileri süre
rek her hangi bir hak iddia edemiyecekler. 

Lâyihanın 8 nci maddesinin (a) fıkrası, şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütname
leri, kurucular mukavelesi ile esas mukavelenin tanzim, tasdik, tescil ve ilânının, hisse senedi ve 
tahvillerinin her türlü hare (Noter harcı dâhil), Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden ve 
şirketin, Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiye ücretlerinden muafiyetini temin edcek hükmü ih
tiva etmektedir. 

Aynı maddenin (b) fıkrasında, şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden 'başlıyarak 
ham demir ve mayi maden gibi yan mamul istihsal ve bunlardan demir ve çelik mamulleri imal 
edecek olan Entegre Demir ve Çelik tesisinin kuruluş ve tevsi projelerinin tahakkuk ettirilmesi 
için ithal olunacak makina, teçhizat, malzemenin ve bunların aksam ve teferruatının projelerine 
uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu Sanayi, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekâ-

( S. Sayısı: 113 ) 
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letlerince müştereken kabul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimlerinden ve 
belediye hissesinden muafiyetini sağlıyacak (hükme yer verilmiştir. 

Aynı maddenin (c) fıkrasiyle, Şirketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 1 numaralı bendi hükmünün, bu bendin birinci fıkrasında 
yer alan iştirak nispeti ve zamanına mütaaliik şartlar nazara alınmaksızın tatbiki sağlanmaktadır. Son 
fıkrada; iştirakçi şirketlerin, Şirketten elde ettikleri temettü hisseleri üzerinden 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmıyacaklarına müte • 
dair bir hüküm sevk edilmiştir. 

Lâyihanın 9 ncu maddesinde, Şirket sermayesinde resmî sektörün hissesi ne nispette olursa olsun 
Şirketin, 1050, 2450, 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine ve Şirket memur ve müstahdemlerinin 
de 3656, 3659, 7244 ve 6245 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine tâbi olmıyacakları hükmü yer almış
tır. 

Lâyihanın 10 ve 11 nci maddeleri kânunun meriyet ve icrasına ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

(S. Sayısı: 113), 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No: 1/527 
Karar No: 2 

26 , 11 . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimizle havale olunan Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim. Şirketi kanun 
lâyihası Sanayi Vekilinin de huzuru ile Adliye, 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve inhisarlar vekâletleri 
mümessilleri hazır olduğu halde encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet esıbabı mueibesinde de belirtilmiş 
olduğu veçhile sanayileşme hamlesi yapan bir 
memlekette gerek mevcut sanayiin beslenmesi ve 
gerek yeni yeni sanayi kollarının doğması bakı 
anından demir ve çelik sanayiinin en esaslı bir un
sur olduğu mıhtan varestedir. 

Bir memleketin demir ve çelik mamulleri ba
kımından istihlâk miktarı o memleketin refah se
viyesinin yüksekliğine esaslı bir ölçü teşkil etmesi 
hususu da göz önüne alınarak, memleketimizin 
gittikçe artan ve daha da artacak olan demir ve 
çelik mamulleri ihtiyacının bir an evvel arzula
nan seviyede karşılanabilmesi için bu sanayiin 
süratle kurulması lüzum ve zaruretinde ittifak 
edilmiştir. 

Bahis konusu sanayiin büyük bir envestismıa-
na ihtiyaç göstermesi ve bahusus yabancı serma
yenin geniş mikyasta iştirak >arzusunu izhar eyle
mesi ve sermaye ekseriyetinin de yerli ve yabancı 
hususi sektörde toplanmasının esas olarak kaJbul 
edilmesi bakımından işi ele alacak şirketin projeyi 
her bakımdan süratle realize edebilmesi için mev
cut mevzuatımızın bâzı kayıtlarından istisna edil
mesi uygun görülmüştür. 

Serd edilen sebepler muvacehesinde lâyiha esas 
itibariyle aynen kabul olunmuş ve aşağıda gös
terilen ve esasa müessir olmıyan bir iki ufak 
değişiklik yapılmıştır. 

1. 4 ncü maddede, mânaya sarahat vermek 
maksadiyle, birinci satırda «şirketleri» kelime
sinden sonra bir virgül konmuş; 

2. 8 nci maddede ifadeye sarahat vermek 
maksadiyle (a) bendinin 6 ncı satırındaki «res
minde» kelimesi «resmi ile» olarak değiştirile
rek ; 

Lâyihanın diğer maddeleri ise aynen; 
Kabul edilmiştir. 
Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi Umu

mi Heyetin tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi M. Muharriri 

Zonguldak Zonguldak 
S. Ba§ol C, Z. Aysan 
Kâtip 
Siird Afyon K. 

F. Şendur O. Talu 
Ankara Kırklareli 

Söz hakkım mahfuzdur. A. S akman 
H. O. Bekata 

Manisa Nevşehir 
iV. 8. Altuğ H. H. Ülkün 

Siird Trabzon 
B. Erden 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 
İV. Tanü A. Akm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ereğli Demir ve Çelife Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kanun lâyihası 

Kuruluş 

MADDE 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları Türk Anonim Şirketi unvanı altında 
bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine tâbi ol
mak üzere 'bir Anonim Şirket kurulması için 
İcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir. 

Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanunu
nun 'bu kanuna mugayir olmıyan hükümlerine 
göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalan
masını mütaakıp yapılacak tescil ve ilân ile 
hükmi şahsiyet iktisabeder. 

Sermaye 

MADDE 2. — Şirketin teşekkülünde ser
mayesi 1 000 000 Türk Lirası olacak ve esas 
mukavelename ile tesbit olunacak usul ve esas 
dairesinde peyderpey ihracedilecek hisse senet
leri ile nihai sermayesi 510 000 000 Türk Li
rasına baliğ olacaktır. 

Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici te
şekküle ve aynı ve nakdî sermayenin vaz'ma 
mütaallik hükümleri 'bu şirkete tatbik edilmez. 
Bu hususlar Şirket esas mukavelanamesi ile 
tanzim olunur. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden istisnalar 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun 
329, 368, 422 nci maddeleri ile 374 ncü madde
sinin 2 nci fıkrası hükümleri bu Şirket hakkın
da tatbik olunmaz. Bu hususlar Şirket ıesas mu
kavelenamesi ile tes'bit olunur. 

Hisse senedine çevrilecek tahvil ihracı 

MADDE 4. — Şirket çıkardığı tahvillere 
bilâhara hisse senedi ile mübadele edilmek hak
kı bahşedebilir. 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade 

MADDE 5. — Şirketin yabancı sermaya ya
tıran hissedarları ile Türkiye haricinde sattığı 
tahvillerin hâmilleri 6224 sayılı Yabancı ser
mayeyi teşvik Kanununun bahşettiği haklar
dan istifade ederler. Birinci fıkradaki mezkûr 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADÎLÎ 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketi kanunu lâyihası 

Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sermaye 
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden istisnalar 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Hisse senedine çevrilecek tahvil ihracı 

MADDE 4. — Şirket, çıkardığı tahvillere 
bilâhara hisse senedi ile mübadele edilmek 
hakkı bahşedebilir. 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 113) 
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hissedarlar ve tahvil hâmilleri namına Yaban
cı sermayeyi teşvik Kanununun icabettirdiği 
her türlü muameleleri takip ve intaca şirket 
yetkilidir. 

Temettü garantisi 

MADDE 6. — Şirketin elde edeceği safi 
(kâr, hisse senetleri sahiplerine ödenmiş serma
yelerinin senede % 6 sı nispetinde kâr dağıtıl
masına müsaidolmadığı takdirde, Maliye Vekâ
leti kâr noksanını Şirketin kuruluş tarihinden 
itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. Bu kâr 
noksanları, mezkûr vekâletçe Şirkete avans ola
rak ödenir. Şirket bu avansları mütaakıp se
nelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermaye
ye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra ka
lacak kâr bakiyelerinden Maliye Vekâletine 
iade eder. 

İstimlâk 

MADDE 7. — 6830 sayılı Kanuna istinaden 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılacak istimlâklerle ikti-
sabedilmiş olan gayrimenkullerin bu Şirkete dev
ri halinde istimlâk gayesi sakıt olmaz. 

Şirketin faydalanacağı vergi, resim, hare ve 
ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar 

MADDE 8. — a) Şirketin kuruluş safhası
na ait iştirak taahhütnameleri, kurucular muka
velesi ile Esas Mukavelenamenin tanzim, tasdik, 
tescil ve ilânı, hisse senedi ve tahvilleri Hare, 
Damga Resmi ve Belediye İlân Resminden, Şir
ket ticaret ve sanayi odaları Kaydiye ücretinden 
muaftır. 

b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri iza
besinden başlıyarak ham demir ve mayi maden 
gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve 
çelik mamulleri imâl edecek olan entegre demir 
ve çelik tesisinin, kuruluş ve tevsi proje
lerinin tahakkuk ettirilmesi için ithal -olu
nacak makine, teçhizat, malzeme ve bun
ların aksam ve teferruatı, projelerine uy
gunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi vekâ-
letlerinee müştereken kabul ve tasdik edilmek 

(S. Sa; 

Muvakkat E. 

Temettü garantisi 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İstimlâk 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Şirketin faydalanacağı vergi, resim, hare ve 
ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar 

MADDE 8. — a) Şirketin kuruluş safha
sına ait iştirak taahhütnameleri, kurucular mu
kavelesi ile esas mukavelenamenin tanzim, tas
dik, tescil ve ilânı, hisse senedi ve tahvilleri 
hare, Damga Resmi ve Belediye îlân Resmi ile 
Şirket Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiye ücret
lerinden muaftır. 

b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri iza
besinden başlıyarak ham demir ve mayi maden 
gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve 
çelik mamulleri imal edecek olan entegre demir 
ve çelik tesisinin kuruluş ve tevsi projelerinin 
tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, 
teçhizat, malzeme ve bunların aksam ve tefer
ruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter 
derecede bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhi
sarlar ve Sanayi Vekâletlerince müştereken ka
bul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal. 
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şartiyle her türlü ithal Vergi ve Resimleri (Dam
ga Resmi dâhil) ile belediye hissesinden muaf
tır. 

c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
8 nci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü, Şir
ketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında, mezkûr 
bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak nispeti 
ve zamanına mütaallik şartlar nazara alınmaksı
zın tatbik olunur. 

Şirketten elde edilen temettü hissesleri üze
rinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 82 nci maddesine müsteniden ay
rıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar. 

Şirketin tâbi olmıyacağı kanunlar 

MADDE 9. Şirket sermayesinde resmî sektö
rün hissesi ne nispette olursa olsun Şirket 1050, 
2450, 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine Di
vanı Muhasebatın vize ve murakabesine tâbi ol
madığı gibi memur ve müstahdemleri de ?656, 
3659, 7244 ve 6245 sayılı kanunlarla ek ve tadil
leri hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 10. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

Devlet Vekili 

18 . II . 1960 
Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

Muvakkat E. 

vergi ve resimleri (Damga Resmi dâhil) ile be
lediye hissesinden muaftır. 

c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 nci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü, 
Şirketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında mez
kûr bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak 
nispeti ve zamanına mütaallik şartlar nazara 
alınmaksızın tatbik olunur. 

Şirketten elde edilen temettü hisseleri üze
rinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden 
ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar. 

Şirketin tâbi olmıyacağı kanunlar 

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

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekili ve 
imar ve iskân V. V. 

H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

imar ve tskân Vekili 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 

Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

t>o<i 
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