
D O N E M : 1 C Î L T : 1 TOPLANTI : 1 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yirmidördüncü Birleşim 

23-.1 .1962 Sah 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
336:387 

387 
388 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 388 

1. — Üyelerden bâzılarının, sicillerin 
tanzimi için gerekli belceleri ve fotoğraf
ları (henüz vermedikleri anlaşıldığından, 
üyelerin eksiklerini ay sonuna kadar ta
mamlamaları hakkında Başkanlık 'bildirisi 388 

2. —• Bütçenin tümü üzerinde konuş
mak istiyen 'üyelerin adlarını, kendi ad
larına 'mı yoksa parti grupları adına mı 
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a) Sözlü sorular ve cevapları 396 
1. —• Cuımlhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Methnıet Ali Demir'in, kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyen memurlar hak
kındaki sözlü 'Sorusuna, Baş'bakan adına, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Akif Eyİdoğan'm cevabı (6/8) 396:400 

2 — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 1960 - 1961 
yılında hanice kaç ton arpa satıldığına 
dair sözlü sorusuna, Başbakan adına Tica
ret Bakanı İhsan Gürsan'm cevabı (6/28) 400: 

401 
o. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Ka-

rahisar Üyesi Celâl Tevfilc Karasapan'm, 
dış memleketlerde açık bulunan büyük
elçiliklere dair sözlü sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Selim Sarper'in cevabı (6/16) 401:405 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın, Kırşehir vi
lâyetinin Merkez ilçesine bağlı 9 köyde 



Sayfa 
yağan dolu sebebiyle mahsûllerini kay
betmiş bulunan bu köyler halkına ne 
gibi yardımlar yapılacağına dair Tarım 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/17) 405 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Millî Savunma 
Bakanlığına ait tesisler için yapılmış olan 
kamulaştırmalardan, gerçek ve tüzel kişi
lere borç olup olmadığına dair sözlü so
rusu ve Millî Savunma Bakanı llhami 
Sancar'ın cevabı (6/20) 405:406 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, linyit kömürü kul
lanılan şehir, kasaba ve sanayi merkez
lerinde solunum havasının kirlilik dere
cesinin kontroluna dair sözlü sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat 
Seren 'in cevabı (6/22) 406:408 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, ısınma maddeleri 
olarak kullanılan bilûmum yakıtların 
şehirlerimize dağılış miktarları^ göster
dikleri artışlar ve artıklarının husule ge
tirdikleri zararları önlemek için alın
ması icabeden tedbirlere dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/23) 408 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Elektrik ta
rifeleri Talimatnamesinin 22 nci maddesi
nin tatbikatmdaki aksaklıklara dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/25) 408 

9. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ali Aksoy'un, Çanakkale civa
rında 3 yıl evvel inşasına başlanan Çi-

Sayfa 
itiento Fabrikasına ve Çanakkale - Ba
lıkesir yolu üzerinde inşası tamamlan
mış olan Valex Fabrikasının ne zaman iş
letmeye açılacağına dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26) 408 

10. — Cumhuriyet Senatosu Siirt 
Üyesi Lâtif Aykurt'uıı, Siirt'in, Batman 
kazasında bir çimento fabrikasının tesi
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/27) 408 

b) Yazılı sorular ve cevapları 409 
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Sayın Rifat öztürkçine'nin, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Birliği Nizamnamesine 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Tarım Bakanı Cavit Oral'm ce
vabı (7/5) 409 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Sayın Nedim Evliya'nın, mevcut baraj
ların kapasiteleri, sağladıkları faydalar, 
teknik durumları ve yapılması düşünülen 
barajlara dair yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, Tarım 
Bakanı Cavit Oral, Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş ve Bayındırlık Bakanı Emin Pak-
süt'ün cevapları (7/10) 409:419 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu'nun, toprağı başka 
bir mahsul •, yetiştirmeye müsaidolmıyan 
Bolu'da pancar tohumu ekim sahasının 
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakam Cavit Oral'm cevabı (7/15) 419:420 

7. — 20 S. sayılı basmayazının sayfa 
29, satır 17 de yapılan düzeltiş cetveli 420 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver Kök ile 
Veysi Yardımcı'ya izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Gü
zey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraati-
mizin rolü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir 
Vergisi hakkında Senatoda genel görüşme açıl

masına dair önergesi okundu ve gündeme ^alı
narak 25 . 1 . 1962 Perşembe günü görüşülmesi 
kabul edildi. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması ve 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
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kanun teklifleri ikinci defa açık oya sunuldu 
ve kanunlar Cumhuriyet Senatosunca kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri, Senato ve 
Millet Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında Millet Meclisince kabul olu
nan kanun teklifi gündeme alınarak maddeleri 
kabul olunduktan sonra; Anayasanın, tasarı 
ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesi müddetlerine dair olan 92 nci maddesi 
hükmü; Millet Meclisinden gelen tasarı veya 
tekliflerin bu müddetler içinde görüşülmediği 
takdirde aynen kabul edilmiş sayılacağını ifade 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'nm, piyasaya yeniden ihracedi-
len madenî bir kuruşlukların malî portesine dair 
sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına göndş-
rilmiştii'. (6/40) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Konya'da Yüksek İslâm 
Enstitüsünün ne zaman açılacağına ve İstan
bul'daki Yüksek İslâm Enstitüsü binasının ted-

Tasarı 
1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl

ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul 
ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 
279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/20, 
C. Senejosu 1/3) (Bütçe Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh

san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/39) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz-

etmekte bulunduğundan Cumhuriyet Senatosu
nun kendisine gelen kanunları, bu müddetlerin 
geçmesini beklemeden görüşebileceği hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun müşterek raporu ve bu rapora 
istinaden tasarının tümü Cumhuriyet Senato
sunca kabul edildi. 

23 . 1 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İhsan Hamit Tigrel Kudret Baykan 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

risata yeter olup olmadığına dair sözlü sora 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş-
tiı\ (6/41) 

Yazılı sorular 
1. — Cumuhriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, Nevşehir vilâyetine bağlı köylerdeki 
susuzluğu gidermek için 1962 yaz ayları içinde 
bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
som önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/19) 

i lığı. hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/40) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangirin yasama dokunulmaz-

j lığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/41) 

Rapor 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 

I 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylık
larına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve C. Senatosu Bütçe Komis
yonu raporu. (M. Meclisi 1/20, C. Senatosu 1/3) 

I (Gündeme) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

v BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — önce yoklama yapacağız 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
acıyorum. 

— Çoğunluğumuz var. Oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlık 
Divanının sunuşu olarak bâzı maruzatımız var: 

1. — Üyelerden bâzılarının, sicillerin tan
zimi için gerekli belgeleri ve fotoğrafları henüz 
vermedikleri anlaşıldığından üyelerin eksikleri
ni ay sonuna kadar tamamlamaları hakkında 
Başkanhk bildirisi 

BAŞKAN — Şimdiye kadar sayın senatör
lerden ikmalini rica ettiğimiz vesikalardan bâ
zıları noksan olduğu için, bu ayın sonuna ka
dar behemehal ikmalini rica ediyoruz. 15 ar
kadaşımızın henüz fotoğrafı alınmamış. 12 ar
kadaşımız halen, tercünıeihallerini yermemiş
ler. 15 arkadaşımı/, aile beyannamesini verme
miş. 24 arkadaşımız, varlık beyannamesi tan
zim etmemişlerdir. Bu sebeple hem bordroların 
tanzimi, hem de albümün tabı mümkün olma
maktadır. Bunlar ay sonuna kadar ikmal edil
mediği takdirde albümde bu arkadaşların yeri 
boş kalacaktır. Başkanlık Divanı olarak nok
sanların ikmalini arkadaşlardan rica ediyoruz. 

2, — Bütçenin tümü üzerinde konuşmak is-
tiyen üyelerin adlarını, kendi adlarına mı, yok
sa parti grupları adlarına mı konuşacaklarını 
Başkanlık Divanına bildirmderi hakkında Baş
kanlık tebliği 

BAŞKAN — ikinci mâruzâtımız; Anayasa 
hükmüne tevfikan bütçe, encümenden Senatoya 
takdim edildikten sonra on gün zarfında kara
ra bağlanması mecburiyeti vardır. Bu müzake

relerin vaktinde başlayıp, vaktinde bitmesi 
için Başkanlık Divanı yarın hazırlıyacağı büt
çe görüşme programını bütün üyelere takdim 
ve tevzi edecektir. Bu arada bütçenin tümü 
üzerinde yapılacak görüşme, gerek partileri
nin, gerek toplulukların noktai nazarını bildi
recek olan sayın senotöilerin adlarını Başkan
lık Divanına bildirmelerini ve ayrıca, bütçe 
üzerinde parti grupları adına olsun, kendi ad
larına olsun söz alacak arkadaşların müracaat-
İcrini rica ediyoruz. 

3. — Üyelerden Nevzat HengeVin Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonundan istifa ettiğini bil
diren ve Sanayi Komisyonuna atanmasını isti-
yen önergesi 

BAŞKAN — Üçüncü sunuş olarak da; bir 
arkadaşımızın mensubolduğu komisyondan isti
fası, hakkında tezkeresi vardır. Bunu ıttılaınıza 
arz edeceğim. Seçim, mütaakıp bir oturumda 
yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Meslekim yüksek kimya mühendisidir. Se

nelerce muhtelif fabrikalarda çalışmış olmam 
hasebiyle, Malî ve iktisadi İşler Komisyonun
dan istifa etmeme ve faydalı olacağımdan emin 
bulunduğum Sanayi Komisyonuna atanmama 
müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Nevzat Sengel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. Gün
deme geçmeden evvel arkadaşlarımız tarafından 
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C. Senatosu B : 24 23.1.1962 O : 1 
verilen iki takrir vardır. Onları okutup, yük
sek reylerinize arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına • 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının sorulardan önce görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 23 Ocak 1962 

~*~~~ Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Yüksek Başkanlığa. 
Gündemde 1961 Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının takdim en görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Urfa 
Yasfi Gerger 

BAŞKAN — îki takrir de aynı mahiyette
dir ve gündemde mevcut kanunların sorulardan 
önce müzakeresi arzu edilmektedir. Evvelâ tak
rirleri reyinize arz edeceğim. Önergelerde tek
lif edildiği üzere, kanunların sorulara geçilme
den evvel görüşülmesi hususunu yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/27, 1/28; C. Senatosu 1/1, 1/2) (S. sayı
sı : 20) (1) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, şimdi Tüzü
ğün 102 nci maddesi mucibince rapor ve tasan 
metninin okunup, okunmaması hakkında tasvi
biniz alınması gerekmektedir. Okunmasına lü
zum görenler lütfen işaret buyursunlar... Okun-

(1) 20 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

masına lüzum görmiyenler... Okunmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Tümü üzerinde müzakereye başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Mad

delere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 31 534 262 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetvelleri okuyo
ruz. 
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Karma Bütçe Komisyonunun ıdeğiştirişine ibağlı cetveller 

B. 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) Cetveli 

Başbakanlık 

401 Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

418 Sayım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere (gönderile
ceklerin yolluıkları ile başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

476 Kurs ve okullar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir-

İçişleri Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar giereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri ^ 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir, 

409 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

203 'Merkez geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 390 — 

Düşülen 
Lira 

15 000 

30 000 

1 076 000 

25 000 

100 000 

400 000 

Eklenen 
Lira 

75 000 

45 000 

25 000 

30 000 

5 000 

500 000 

50 000 
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Düşülen Eklenen 

B. ' lira lira 

Maliye Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Hazine (muameleleri giderleri 2 823 262 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri - 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü giderler (Bu tahsisatı 
ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Borçlan 

821 Hükme bağlı borçları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

826 1375, '2745, 5676, 5824, 6336, 6377 ve 6849 sayılı kanunlar gere
ğince temin olunan kredi ve istikrazlar 823 262 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

309 Taşıt giderleri 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
417 Yüksek okullar genel giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Yüksek Ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının 

genel giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 915 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

f , - • -

Bayındırlık Bakanlığı 

301 Merkez daireleri büro giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

Ticaret Bakanlığı 
201 Maaşlar 3 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 

ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı 

606 Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım (Cüzam Enstitüsü için) 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanın Bakanlığı 
307 Yolluklar 137 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
417 Zirai mücadele 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
422 Pamuk işleri genel giderleri 7 500 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı 68 500 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 Staj giderleri 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri 
BALKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin harcırah ve giderleri 1.00 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı 
307 Harcırahlar 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
418 Tahlil lâboratuvar giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılaenk bilûmum ilân ve 

sair giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tmar ve İskân Bakanlığı 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

420 000 

1 500 000 

333 000 

100 000 

10 000 

10 000 

20 000 
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Düşülen Eklenen 

B. Lira Lira 

(A/2) Cetveli ' * 

Millî Eğitim Bakanlığı 
761 Yeni tesisler 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

746 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası ile müştemilâtının tefriş 
ve tezyin işlerinin yapılması giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

776 Demiryollar yapım giderleri 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Limanlar yapım giderleri 
10 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barı

naklar yapım giderleri 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlar ve ekleri gereğince yapıla
cak liman ve sair deniz tesisleri 15 019 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 istikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

929 222 sayılı Kanun gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeki ilköğretim 
kurumlarının ve Öğretmen evlerinin yapılmasına ait her türlü gi
derler karşılığı 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

772 7457 sayılı Kanun gereğince yapılacak erozyon, toprak muhafaza 
arazi ıslahı, zirai sulama ve arazi tevhidi işlerine ait yatırımlar 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (1) sayılı cetvelle bir

likte, reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine 132 947 959 li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (2) sayılı cetvel okunacaktır. 
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[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Eklenen 

B . * • . - - . , - -•.. • , • • • - . L i r a 

Başbakanlık 
203 Geçici hizmetlileri ücreti 43 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
*-S » ' . ' . ' ' '"" • '* 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
201 Maaşlar 154 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler l 966 675 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu madde

leri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
201 Maaşlar 32 624 368 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 968 796 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nei maddesinin (E) fıkrasiy

le 34, 38 ve 39 neu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 4 141 722 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

içişleri Bakanlığı 
202 Ücretler 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.* Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
201 Maaşlar 16 173 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 1 350 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
203 Çerkez geçici hizmetlileri ücreti 2 720 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178, 4598 ve 235 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 150 035 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nei maddesinin (E) fıkrasiy

le 34, 38 ve 39 neu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 875 543 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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219 6775 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 
202 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Eklenen 

6 150 

55 000 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı , 

7Ö2 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 47 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi ekli 2 sayılı cet

velle birlikte reyimize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar.... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
10 180 000 liralık olağanüstü ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — 8 sayılı cetveli okutuyorum. 

[3] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

493 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 246 neı maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar heyeti üre
lerine verilecek ücretler 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

495 Hazinece satılan gayrimenkul-
ler için 223 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek tasarruf bo-

' nosu karşılığı 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(3 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi 3 sayılı cet
velle birlikte yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.„ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (4) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerinden 180 000 lira 
düşülerek aynı cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde 
yazılı yeniden açılan tertiplerine olağanüstü 
ö'denek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 4 sayılı cetveli okutuyorum. 

[4] SAYILI CETVEL 

istatistik Genel Müdürlüğü 

418 Sayım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 000 

Dışişleri Bakanlığı 
461 Daimî Sekreterlikler genel gi

derleri 140 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 5 sayılı cetveli okutuyorum. 
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[5] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı 

312 Yugoslavya'da devletleştirilen 
Türk inalları karşılığı verile
cek tazminatın tevzii ile vazi
feli komisyonun büro ve sair 
her çeşit giderleri 40 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

462 Himayenin gerektirdiği her 
türlü giderler 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi tekrar okutu
yorum. « 

(4 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi ekli 4 ve 5 sa-
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yılı cetvelleniyle birlikte yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu karnın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı ! Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu 'kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var- mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun leh ve aleyhinde konuşmak isti
yen arkadaş var mı? Kanunu açık oya arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — (lünideme devam ediyoruz. 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen memurlar hakkında Başbakan
dan sözlü sorusuna, Barbakan adına, Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'm 
cevabı (6/8) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri) 

Başbakan Yardımcısı da buradalar. Şimdi 
sözlü soru önergesini okutuyorum. 

12 . 12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutları
nızı saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir 

1. Terfi sürelerini doldurdukları hailde, 
yalnız kadrosuzluk yüzünden 1 . 1 2 . 1961 ta
rihine kadar terfii yapılmamış maaşlı ve üc
retli kaç memur vardır? 

Bunlardan : 
a) Vekâletlere göre ayrı ayrı miktarları, 
b) Bu memurlardan terfi müddetleri 3 ay, 

6 ,ay, 9 ay, 12 ay ve daha fazla geçenlerin 
gruplar halinde miktarları, 

c) Terfi edemiyen bu memurların mağdu
riyetlerinin önlenmesi için Hükümetin bir ted
bir düşünüp düşünmediğinin açıklanması. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKlF EYİDOĞAN (O. Senatosu Üye
si - Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
Tunceli Senatörü Sayın Mehmet 'Ali Demir ar
kadaşımızın sözlü sorusunu cevaplandırıyorum. 

Terfi sürelerini doldurdukları halde yalnız 
kadrosuzluk yüzünden 1 . 12 . 1.961 tarihine 
kadar terfii yapılmamış maaşlı ve ücretli me
murların 38 daire üzerinden sayılarını arz edi
yorum. 

Danıştay Başkanığmda 39 memur, 41 ücretli 
yekûn 80. Başbakanlıkta yok. DeAdet Plânlama 
Teşkilâtında yok. Danıştay Başkanlığında me
mur adedi bir, ücretli iki, yekûn 3. Arkadaşımın 
da toplamış olduğu rakamlar var, bunları da 
karşılaştıracağız, belki arada mübayenet olabilir. 
istatistik Genel Müdürlülün'de yoktur. Diyanet 
ÎR] eri Başkanlığında memur adedi 121, ücretli 
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adedi 333 tür, yekûn 453. Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürülünde memur adedi 89, ücretli 
adedi 40, yekûn 129. Adalet Bakanlığı, tâyini 
mahallerine ait memurların adedi 390. Millî Sa
vunma Bakanlığında memur sayısı 21, ücretli sa
yısı 1 419, yekûn 1 440. içişleri Bakanlığında 
memur sayısı 495, ücretli sayısı 2 068, yekûn 
2 563. Emniyet Genel Müdürlüğünde memur 
31, ücretli 443, yekûn 474. Jandarma Genel Ku
mandanlığından yalnız ücretli sayısı 131 d iv. 

Dışişleri Bakanlığı; yok. 
Maliye Bakanlığı; memur 414, ücretli 49. 

Yalnız merkezdir. Yekûn 463. 

Millî Eğitim Bakanlığı; memur 211, ücretli 
479, yekûn 690. 

Bayındırlık Bakanlığı; memur 41. 
Ticaret Bakanlığı; memur 25, ücretli 28, ye

kûn 53. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; memur 

871, yekûn 871. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; memur 136, üc

retli 127, yekûn 263. 

Tarım Bakanlığı; memur 20, yekûn 20. 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü; me

mur 2. 
Ulaştırma Bakanlığı; memur 12, ücretli 142, 

yekûn 154. 
Çalışma Bakanlığı; memur 4, yekûn 4. 
Sanayi Bakanlığı; memur 10, ücretli 85, ye

kûn 95. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı; yok. 
îmav ve iskân Bakanlığı; yok. 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü; tâ

yinleri mahallerine ait 4 memur, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü; memur 14, üc
retli 29, yekûn 43 tür. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; memur 2. 

Karayolları; memur 1. 
Devlet Su işleri; memur 4. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 

memur. 15. 
Tekel Genel Müdürlüğü; memur 367, ücretli 

836, yekûn 1 203. 

Orman Genel Müdürlüğü; memur 1. 
Devlet Üretme Çiftliği ve Devlet Hava Mey 

danları Genel Müdürlüğü, yok. 

24 23 .1.1962 0 :1 
Petrol Dairesi Başkanlığı, memur 1. 
Umumi yekûn; 3 338 memur, 6 252 ücretli, 

9 590 personel bir ve iki derece istihkak bek
lemektedirler. 

İkinci soruya geçiyorum, terfi sürelerini dol
durdukları halde üç aylık müddetle terfii geci
kenler, 735. 

Altı aylık terfileri gecikenler, 597. 
9 aylık terfi müddeti gecikenler, 452. 

12 aylık terfi müddeti gecikenler, 1 153 ki
şi, daha fazla müddetle bekliy enler, 6 653 kişi
dir. 

Muhtelif bakanlıklar ve daireler teşkilât ve 
hizmet bünyelerine göre yeniden alman teşki
lât kadrolariyle bu arkadaşların istihkakları
nın bir kısmı temin olunacaktır. Diğer taraf
tan tabiî hareketlerle % 2 - 3 nisbetinde bir oy
nama olabilir. Bunun dışında terfi müddetleri
ni doldurup da beklemeye başlıyan memur ar
kadaşların durumu ise, kısa vadeli ve geçici bir 
karekter arz etmektedir. Esas' itibariyle 1962 
bütçemizde de tafsilâtiyle. arz ve izah edildiği 
veçhile, Devlet Personel Dairesi, 1962 yılı için
de Devlet kadroları üzerinde gerekli ıslahat ve 
reformu yapacaktır. Gerek hizmetlerin, gerek
se bünyenin rasyonalizasyoııu bakımından ge
rekli tedbirler alınacaktır. Bu suretle aylık ve 
ücretlerde muadeletler sağlanacaktır. Terfi ede-
miyeıı ve bekliyen memur arkadaşların istih
kakları için gerekli tedbirler Personel Kanunu 
ile gel irilecektir.- Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 

MEHMET ALI DEMlR (Tunceli) — Çok 
muhterem Reis, muhterem senatörler memur
larımızla ilgili bir soru .münasebetiyle ikinci 
defa olarak yüksek huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Sayın Bakanın verdikleri izahattan dolayı 
kendilerine yüksek huzurlarınızda teşekkürü 
bir borç bilirim. Soruma cevap olarak müza
kerede bulunan Sayın Başvekil Yardımcısı Sa
yın Akif Eyidoğan uzun yıllar Hükümetin muh
telif kademelerinde vazife görenlerden biri ola
rak memurlarımızın durumlarını yakından bi
lirler. 
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Vali olarak, bulundukları vilâyetlerin bir 

kaçında tesadüfen küçük bir Devlet memuru 
olarak vazife gördüm. «Sel gider kum kalır mi
sali» Sayın Bakan bulundukları bu vilâyetler
de memurların hâmisi olarak söylenmekte ve 
yadedıilmektedir. Takdir ederler 'ki, bir fâni 
için bundan daha. büyük bir bahtiyarlık ola
maz. 

Dün ıbir vali olarak, bu kütlenin hâmisi bu
lunan Sayın Akif Eyidoğan, bugün Hüküme
tin en önemli mesul bir mevkiinde bulunmak
tadırlar. Düne kadar, bu zümrenin hak ve hu
kukunun müdafaasını yapanlar Hükümetin ça
lışma programlarına koydukları parlalk sözler
den ileri gitmemiştir. Bu zümre, yeni Hükümet
ten, eski hamilerinden Hükümet programların
da devam edip gelen parlak ve yuvarlak sözle
re artık son vermelerini beklemektedirler. Se
neler senesi zayi olan bu haklarının sağlanma
sını bizlerden ziyade Hükümetten 1)ekledikleri
ni unutmamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, verilen izahat, bildi
rilen rakamlar memurlarımızın terfi durumla
rına ne kadar acı olduğunu ifade etmektedir. 
Şu nofktaya dikkatinizi çekmek isterim. Veri
len bu rakamlar birkaç yıldan beri terfi edemi-
yenleri göstermektedir. Her yıl aynı miktarda 
kadrosuzluktan terfi edemiyenler düşünülürse, 
rakamların azameti, mağdur olanların miktar
ları kendiliğinden meydana çıkar. 

Memuriyete intisabeden her hangi bir kim
senin bir terfi süresinde, terfii bir yıl geri kal
ması neticesinde, mütaakıp terfi devrelerinde 
kadro meselesi mevzuuibahsolimadan muntazam 
olarak terfi ettiği kabul edilirse, 30 yılın hita
mında emekliye ayrılan o kimsenin maddi za
rarının miktarının ne olacağı düşünülmemiş ve 
kaale alınmamıştır. Maddi kaybına ait rakamlar 
konuşunca sizler de hayret edeceksiniz. 

Meselâ bir kimsenin 1 . 1 . 1962 tarihinde 30 
lira asli maaş ve bugünkü karşılığı olan 540 
lira ile vazifeye başladığını kabul edelim 3 yı
lın hitamında 30 dan 35 e terfi etmesi icafbet-
tiği halde kadrosuzluk yüzünden 30 lira asli 
maaşla bir yıl daha beklediğini, bir an için dü
şünürsek, bu bir yıl gecikme diğer terfi süre
lerine de aynı şekilde tesir edecektir. Bu du
rum karşısında 30 senesinin hitamında memu
run zararı ne olacaktır. Bu hususta hazırladı
ğım hayalî ve tahminî değil, hakikatleri ihtiva 
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eden bir cetveli müsaade ederseniz arz edece
ğim. 30 dan 35 e terfii bir yıl gecikme netice
sinde ayda 60 liradan senede 720 lira, 40 da, 
50 de, 60 da, 70 de, ayda 120 liradan senede 
1 440 lira, 80 de, 90 da, 100 de ayda 180 liradan 
senede 2 160 lira 125 te, 150 de ayda 300 liradan 
senede 3 600 lira; 30 senenin hitamında yalnız 
maaştan 23 760 liradır. 150 lira üzerinden 
emekli olması ieabederîken, bir senelik kaybı 
neticesinde 125 lira üzerinden emekli olacağın
dan. 3 600 lirada ikramiyeden noksan alacak
tır. Görülüyor ki, kadrosuzluk yüzünden o kim
senin bir yıl geç terfi etmesi neticesinde 30 
yıllık hizmeti hitamında maddi zararı 27 360 
liradır. Fakat o memur için en acıklı sahneler 
emekli olduktan sonra başlıyacaktır. 150 lira 
üzerinden emekli olması icabederken 125 lira 
üzerinden emekliye sevk edildiğinden her ay 
emefkli maaşından 159 lira noksan alacaktır. 
159 lirayı bir emekli için büyük bir meblâğ ola
rak kabul etmek lâzımdır. 

Bu para o emekli için okuldaki yavrusunun 
aylık taksitini, oturduğu evin kira bedelini kar-
.şılıyabilir. Belki hayatta tutunacak bir dalı, 
dikili bir ağacı bulunmıyan bu emeklinin 10 se
ne daha yaşıyacağını düşünürsek, zararı ayda 
159, senede 1 908, 10 senede 19 080 lira nok
san para alacaktır. Memuriyetteki kaybına ek
lendiği vakit, o memurun zararı tam 46 460 
lirayı bulacaktır. Bu memurun terfii diğer de
recelerde de bir sene değil üçer dörder ay ge
cikirse bugünkü mevcut kanunlar ve kadrolar 
karşısında maddi zararı 46 000 değil, tam 
100 000 i bulacaktır. Bir saat vazifesine devam 
edemiyen öğretmenin haklı olarak saate isabet 
eden ücreti kesilir, fakat hiçbir günahı olma
dan, bir yıla kurban giden memurun 46 bin li
rası hiç kimseden kesilmez, ve alınmaz. Çünkü 
kanunlarımız bu kapıları kapatmıştır. 

Muhterem arkadaşlar bu soru matbuata ak
settikten sonra kadrosuzluk yüzünden terfi ede
miyen memurlarımızdan aldığım mektuplardan 
yalnız birkaçından birkaç cümle okuyacağım. 
Bunlardan sizlerin de benim kadar vicdan aza
bı duyacaksınız. Bir tanesini okuyorum : 

«Siz büyüklerimiz senelerin şişirdiği öyle 
bir çıbana neşter attınız ki, bu çıbanı temiz-
liyecek operatör inşallah sizler olacaksınız. 
Bendeniz 24 yıllık bir memurum. Terfi müdde
tim geceli bir yıl oldu. Benim gibi binlerce me-
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mur da bu durumda olup terfi beklemektedir. 
Bu memurlara verilecek kadro yok mu? Niçin 
terfi ettirilmiyorlar.» 

Diğer bir mektuptan parçalar okuyorum : 
«Bugünkü duruma göre 60 - 70 lira maaş al-
maklığım icabederken kadrosuzluk yüzünden 
balen 30 lira maaş almaktayım.» 

Bir başka mektuptan; «23 senelik memurum 
ve uhdeme 20 sene evvel verilen 20 liralık kad
roda iki üst olan 30 lirayı alıyorum. En son 
1950 senesinde 30 liraya terfi ettim. 11 sene
den beri kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
dim ve bu yüzden üç derece kaybettim.» Bu
nun gibi daha aldığım birçok mektuplar vardır. 

İşte bu acı hakikatler gösteriyor ki, vazife
lerine başladıkları andan itibaren, emekli olun
caya kadar memurlarımızın çoğu kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememektedirler. Meriyette 
bulunan kanunlarımız karşısında bu mümkün 
değildir. Bu kanunlar meriyette kaldıkları müd
detçe terfi edemiyeceklerdir. Hayatlarını Dev
let hizmetlerine vakfeden, aile efratları ile bir
likte ömürlerini maddi mânevi, sıkıntılar içe
risinde geçiren memurlarımızın bu sıkıntıları
na artık son verilmelidir. Verme imkânlarını 
da aramalıdır. Bu maksatla 10 - 15 seneden beri 
kuruldu, kurulacak diye sözü edilen Devlet 
Personel Dairesine ait kanun tasarısı nihayet 
1952 yılında hazırlandı, beş yıl sonra Meclise 
geldi. Komisyonlara gitti, görüşüldü, dosya
ya konuldu, 1959 yılında tekrar ele alındı, yine 
kaldı. Nihayet 160 sayılı Kanunla dairenin ku
rulması kanunlaştı. Matlubolan dairenin ku
rulması değil, dâvanın bir an evvel halledilme
sidir. Bu tempo ile 1962 yılında değil, 2000 
yılma kadar halledileceğine kaani değilim. 
Çünkü dâvayı ele alan dairenin de imkânsızlık
lar içerisinde çalıştığını duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; memurlarımızın kad
ro meselesi deyip geçmiyelim. Etüt edildiği tak
dirde dâvanın büyüklüğü meydana çıkacaktır. 
Zira yara büyük ve derindir. Gün geçtikçe de 
büyümekte ve derinleşmektedir. Aile efradının 
geçimini, yavrusunun tahsilini, almış olduğu 
maaşla karşılryan, istikbalde müreffeh bir hayat 
yaşama ümidini de terf üne, ve ondan gelecek bir
kaç yüz liraya bağlayan, Ibu zümrenin zamanında 
kanuni hakları verilmezse, vazifeye olan bağlılığı 
ve çalışma şeviki kırılır. Kurucu Meclisin Sayın 
Devlet Bakam Şefik înan'm yapmış oldukları bir 
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konuşmada buyurdukları gibi «yarı aç, yarı tok 
çalışan memurlarımızdan 'hayır gelmez». Çok 
doğru buyurmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, tıpkı göçebeler gibi ha
yat yaşıyan, bir yıl bir kazanın bir köyünde, di
ğer bir yıl başka bir kazanın diğer birköyünde 
vazife gören binlerce köy kursu öğretmenleri, yaz 
günleri ıgünde 12 saat arazide çalışan arazi ka
dastro mensupları, her türlü mahrumiyetlere kat
lanan, binlerce köy öğretmenleri, köy sağlık me
murları, tek bir cümle ile hangi müesseselerde ça
lışırlarsa çalışsınlar, nerelerde vazife görürlerse 
görsünler, memurlarımızın haklı feryatlarına ku
laklarımızı tıkamak değil, açmak ve dinlemek lâ
zımdır. Yoksa yapılan bir müracaata karşılık, se
nelerden beri devam edip gelen, teksir edilen bas
ma kalıp bir yazı ile, sıraya alındınız, şimdilik 
kadrosuzluk yüzünden terfiinize imkân buluna
mamıştır şeklinde birkaç satırlık yazı ile cevap 
vermek meseleyi halletmez. Temennimiz yeni Hü
kümetin bu giibi Ibasma kalıp yazılara son verme 
sidir. Çünkü formüle edilen bu yazılar mağdur 
olan memurun Hükümete karşı olan itimadını, 
vazifesine karşı şevkini kırmaktadır. 

Şurası acı, hem de çok acı bir hakikattir ki, 
üç aydan tutunuz da on yıldan beri aynı kadro
da, kadro ıbekliyen, fakat bir türlü kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyen memurlarımız vardır. 

• Bunların terfileri için imkânlar aranmalıdır. 
Ben şahsan, her hangi bir vekâletin, makam kol
tuğuna oturan Sayın Vekili tıpkı bir ailenin reisi 
.gibi görür ve düşünürüm. Bir aile reisi, aile efra
dının istek ve arzularını yerine getirmeye, istek
lerini temine kanunen, vicdanen nasıl vazifeli ise, 
ıbir Vekil de Vekâletindeki bütün memurların her 
türlü istek ve arzulariyle yakından ilgilenmeli ve 
yerine getirmeye çalışmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, terfi müddetini doldu
ran bir memur âmirlerinden iyi sicil aldığına ka
ani ise, tıpkı ordu mensupları gilbi, bilmelidir ki, 
ben falan ayın, falan tarihinde terfi edeceğim. 
Ona ıgöre de bütçesini yapmalıdır. Hakkı olan bir 
şey için, bağlı olduğu vekâletin vekilini, müsteşa
rını, umum müdürünü, şube müdürünü, ne mek
tup, ne tel, ne telefon ne de şahsan rahatsız etme
melidir. Bir kadro temini için yüzlerce kimseyi 

araya tavassutçu koymamalıdır. Yine nazarı dikka 
timi çeken meselelerden biri de her hangi bir ve
kâlete, umum müdürlükte kadro meselesi mevzu-
ubahsolamaz, kadrolar depo edilir, diğer vekâlet 
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ıVe umum müdürlükte terfi iğin binlerce memur 
kadro bekler, durur, dâva yalnız bir vekâletin, 
umum müdürlüğün dâvası olmamalıdır. Artık 
ıhak ve adalet prensipleri dışına yıkılmaması ka
bul edilmelidir. iBu dâva memurlarımızın ebedî 
ve ezelî bir dâvası, derdidir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendini. 
MEHMET ALİ DEıMÎR (Devamla) — Peki 

efendim, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKİF EYİIKHÎAN (O. Senatosu Üye. 
si - Zonguldak) — 'Muhlerem arkadaşlar, arka 
daşımızm Hükümet üyeleri hakkındaki iltifatla
rına arzı teşekkür ederim. Vermiş oldukları ra
kamlar üzerinde Hükümet kaydi malûmat etmiş
tir. Personel dairemiz ve plânlama dairemiz hu 
rakamlardan ince tetkiklerle istifade edecektir, 

Hükümet personel işini ve personel dâvasın* 
esas itibariyle ele almıştır, 1962 yılı içerisimh 
halledecek ve 1963 yılma yeni kadrolarla, yeni 
personel hükümleriyle gelecektir. 

Diğer taraftan arz ettiğim rakamlar içerisin
de, terfi zamanları dolmuş olduğu halde ibir ve 
iki üst dereceye terfilerini bekliyen barem dâhili 
3 338 memur vardır. -6 252 arkadaş da ücretlidir. 
Bunların bir kısmı yeni personel ahkâmı ile ba
reme girecek, bir kısmı da fikir işçileri vaziyetine 
gelecektir. Onun için bugün yekûn itibariyle te
lâşa mahal yoktur. Alınacak personel cetvelleriy-
le bu meseleyi 'halletme yolu içinde yolmıduğu-
muzu arz ederim efendim. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

İkinci soruya geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, 1960 - 1961 yılında harice 
kaç ton arpa satıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusuna, Başbakan adına Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan'm cevabı (6/28) 

BAŞKAN —• Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başvekil tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

istanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 
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1960 ve 1961 yılında harice kaç ton arpa sa

tılmıştır? Bu satış hangi esaslar üzerinde yapıl
mıştır? Bu satış dış piyasaya uygun olarak mı 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyurun. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, C. Sena
tosunun değerli muhterem üyeleri; Sayın Sena
tör Rifat Öztürkçine'nin 1960 ve 1961 yılında 
harice kaç ton arpa satılmıştır, bu sat 15 hangi 
esaslar üzerinde yapılmıştır ve bu satışın duş pi
yasaya uygun olarak yapılıp yapılmadığı husus
larını .sormaktadırlar. 

1960 yılında arpa ihraç, edilmemiştir. 1961 
yılında Zeki Sabah firmasına Exporl fir
masına 72 f>()0 ton arpa satılmıştır. Bu da tama
men ihracedilmiştir. 

Zeki Sabah, firmasına 1 000 ton numune ma
hiyetinde satış yapılmış. Satış lop 55 dolardır. 
Satış serbest dolardan cari dünya fiyatlarına 
uygundur. Satış 19 Mart 1961 tarihinde yapıl
mıştır. 

Tunus Hükümetine 20 bin ton arpa satışı 
.15 . 9 . 1961 de olmuştur. 'Fiyatı ton başına 48 
dolardır. Bu fiyat, satış yapıldığı tarihte, Dün
ya cari arpa. fiyatlarına göre normaldir. Bedeli 
serbest dolarla ödenmiştir. Bunde Firmasına ya
pılan satış 52 500 tondur. Fiyatlar, ton başına, 
45 dolardır. Bunun yüzde 65 i serbest dövizle, 

yüzde 35 i Türk - İngiliz Eslâha Anlaşmasından 
Türk parası olarak ödenmiştir. Bu mevzuda ik
tisadi meseleler ve hareketleri süratlendirme ku
rulundan karar istihsal edilmiştir. Ayrıca fiyat 
uygunluğu kontrolü de Kredili İslahatçı birlik
lerden geçirilmiştir. Mâruzâtım bu kadardır. 
Hürmetlerimle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, T lif at Öztül'kçine. 
RİFAT ÖZTİıRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım; hepinizi say
gı ile selâmlanın. Sayın Vekilimizin vermiş ol
duğu izahatı hepimiz dinledik. Yalnız, daha ev-

, vel de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu mev
zu üzerinde bir sözlü soru sorulmuştu ve Ticaret 
Bakanı hakkında da, tahkikat açılması için iki 
ay kadar bir mühlet verilmişti. Eğer bizim ve
receğimiz izahat bu karara mesnet teşkil ederse 
ben de bildiklerimi kısmen olsun anlatmaya ça
lışacağım. 

Sayın Vekilimiz buyurdular ki, İngiltere'ye 
olan borcumuzun r/r 65 i serbest dövizle, % 35 i 
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hususi krediler ve anlaşmalara iltihaktan doğan 
borçlarımıza mahsuben ödenecektir. İngiltere'ye 
90 milyon borcumuz vardır. Bu borcun 61 mil
yonu eski mallara ait, satılmıyan tütünlere kar
şılık verilecektir. Bunun 20 milyon lirası Türk -
İngiliz Kültür Andlaşmasınm gerektirdiği borç
lara karşılık verilecekti. 10 milyon lirasını liste
de mevcudolan bâzı ihraç malı teşkil edecekti. 
Bu yapılan listede arpa mevcut değildi. Bu bor
cun karşılığı arpa listede mevcudolmadığma gö
re bu satış usulü yerinde olmıyan bir harekettir. 
Sonra satış zamanı Temmuz ayında başlamıştır. 
Temmuz ayında yapılan anlaşma gereğince bu 
satış hemen akabinde tahakkuk etmemiş, aradan 
aylar geçmiş, hattâ 300 sayılı Kanunun tadili 
cihetine gidilmesi için Ticaret Bakanlığı hareke
te geçmiştir. Bu geçiş de bir netice vermemiştir. 
Şüphesiz ki, şartlara uymıyan hareket vardır. 
Bu arpa satışı zamanında yapılan mukaveleye 
karşılık firma serbest olarak bırakılmıştır. Ser
best bırakma usulü neticesinde t rpa Kızıl Çine 
satılmıştır. Kızıl Çine satıldığı zaman dış piya
sadaki arpanın fiyatı 82 dolardır. Bunun bize 
maliyeti 55 dolardır. Firmaya satış durumu da 
29 dolardır. Bu vaziyet karşısında 25 milyon 
lira kadar bir zarar görmüş bulunuyoruz. Bu sa
tış usulü Türk Amerikan Surplus Anlaşması ile 
NATO taahhütlerine tamamen aykırı bir hare
kettir. Bu durumda sayın Başbakan namına ce
vap veren Sayın Vekilin izahatta bulunmasını 
rica edeceğim. 

Sonra bir satış üzerine tekemmül eden lisans 
durumu vardır. Bu lisans durumu ne şekilde 
verilmiştir? Yurdumuzda kıtlık emareleri başla
mış, kıtlık emarelerinin son acı hakikatleri maa
lesef kısa bir zamanda tecelli ettiği bir zamanda, 
Doğu'da kıtlık emarelerinin başlamış olduğu bir 
zamanda satış bu satış hususunun lisansı niçin 
verilmiştir? Ve, niçin, taahhütler vaktinde yeri
ne getirilmediği, firma parayı ödemediği ve bu 
taahhütnamenin her an için bozulma zeminleri l 
hazır olduğu halde yapılması gereken yapılma
mıştır. Türk iktisadiyatının ve bugünkü kıtlığın 
durumu, hakiki vaziyeti meydandadır. Hepinizi J 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarını: | 
Senatör arkadaşımın gayet kısa bir şekilde, mah
dut bir daire içinde sorduğu suallere, tamamen J 
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objektif bir tetkik mahsulü olarak, cevap arz 
etmiş bulunuyorum. Yalnız şunu muhterem He
yetinize arz etmek isterim ki; selefim Bay dur 
hakkında, matbuata intikal eden aynı mevzuda-
ki hâdiseden bu mahiyette Meclis tahkikatı açıl
ması hakkında verilen bir önerge dolayısiyle, 
kendisine iki aylık bir müdafaa mehli verilmiş 
bulunmaktadır. Hâdiseleri, mevcut dosyalar üze
rinde tetkikat yaparak, objektif bir şekilde tes-
bit etmiş bulunduğum için, şunu 'derhal ifada 
edeyim ki, tetkikatım neticesini bir kanaat ola
rak arz eder şekilde huzurunuza çıkmadım. Za
ten mevzu ve mesele Meclise intikal etmiş bulun
duğuna göre ve sayın selefimin zamanına taal
lûk eden bir mesele şikâyet mevzuu olduğuna gö
re, bu mevzuda fazlaca bir izahat vermeye ve 
kanaat serd etmeye de kendimi salahiyetli gör
müyorum. Muhterem heyetinizin bu kanaatime 
iştirak edeceğini ümidediyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lût-

îaı istimal etsinler. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Celâl Tevfik Karasapan'ın, dış memle
ketlerde açık bulunan büyükelçiliklere dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusuna Dışişleri Ba
kanı Selim Sarper'in cevabı (6/16) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
19.12.1961 

Sözlü soru 
Dünya siyasi durumunun en karışık ve na

zik bir safhasında bulunduğumuz halde halen 
Paris, Roma, Varşova, Bükreş, Brüksel, Karaçi 
(Pakistan), Şam, Hartum (Sudan), Rio De 
Janeiro gibi önemli merkezlerle birlikte 14 ka
dar büyükelçiliğin açık bulunduğu malûmdur. 
Hükümet programında (faal) bir millî sıvaset 
takibedileeeği bildirilmiş olduğuna göre böyle 
bir açık kadro ile bunun gerçekleştirilmesinde
ki güçlük, hattâ imkânsızlık derkârdır. Diğer 
taraftan Dışişleri Bakanlığının yüksek kadro
sunda Emeklilik Kanununun antidemokratik 
malûm hükümlerine dayanılarak geçen yıl zar
fında yetişmiş birçok unsurun bizce malûm ol
mıyan sebeplerle kadro dışına çıkarıldığı da 
bir vakıadır. Buna karşılık birçok büyükelçi
liklere meslek dışından yapılan birtakım tâyin
ler vardır. Bu itibarla : 
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1. Bugün elçi veya büyükelçi olarak dış 

memleketlerde vazife görmekte olan zevattan 
kaçının meslekten ve kaçının meslek dışından ol
duğunun, 

2. Meslek dışından olan temsilcilerimizin 
eski meslekleriyle hangi ecnebi dilleri bildikle
rinin ve bu zevatın tâyinlerinde göz önünde 
bulundurulmuş olması tabiî olan yüksek vasıf
larının nelerden ibaret olduğunun, 

'3. Yukarda arz ettiğim gibi geçen yıl zar
fında kadro dışına çıkarılmış olan meslek erba
bının kanun ve nizamlar gereğince haklarının 
iadesi ve 

4. Umumiyetle Cumhuriyet devrinin ilk yıl
larından beri bir özel meslek haline getirilme
sine çalışılan Dışişleri Bakanlığının zamanın 
isteklerine uygun bir seviyeye isali için ne dü
şünüldüğünün, 

Sayın Dışişleri Bakanı tarafından lütfen 
verilecek sözlü olarak izahatla aydınlatılmasını 
saj^gılarımla rica ederim. 

Celâl Tevf ik Karasapan 
Afyon Karahisar Senatörü 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ŞELÎM SARPER 

(istanbul Milletvekili) — Muhterem senatörler; 
sayın senatör arkadaşımız Karasapan'm sualle
rini cevaplandırmaya gayret edeceğim 

Mevcut 57 diplomatik temsilciliğimizin on-
dördü filhal boştur. Mütebaki 43 büyükelçi
mizden dokuzu hariciye mesleki dışında, tek
rar ediyorum; 43 büyükelçinin dokuzu hariciye 
meslekinin dışından, 34 ü hariciye meslekin
dendir. 

Bu münasebetle şu noktayı belirtmek yerin
de olur ki Cumhuriyetin kuruluşundan bu ya
na her zaman meslek dışı büyükelçiler, yalnız 
bizim memleketimizde değil, bütün dünya mem
leketlerinde olur, böyle bir halin arzu edilmi-
yen tarafı varsa bizatihi meselede değil, mes
lek içinde olanlarla, meslek dışından gelenler 
arasındaki nisbetin korııumasmdadır. Böyle bir 
vaziyet de bugün mevcut değildir. 1960 yılma 
kadar, bu şekilde, meslek dışından yapılmış tâ
yinlerin toplamı 38 dir. Mevzuu muhtelif dev
reler itibariyle ele almak istersek şu neticeye 
varırız : 

1923 ilâ 1938 arasında 21 
1939 ilâ 1950 arasında 14 
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1950 ilâ 1960 arasında 17 
1960 ilâ 1962 arasında 9 

meslek dışından büyükelçi veya elçi vazife ba
şında bulunmuştur. 

Hâtıra kabilinden ilk tâyinleri tarih sıra-
siyle arz edeyim. Meslek dışı bu seçkin ve de
ğerli büyükelçilerimizin isimleri ve tâyin ta
rihleri şunlardır : 

General Ali Fuat Cebesoy (1921); General 
Fahrettin, sonradan ailesi Türkkan soyadını 
almıştır. (1922) ; General Muhittin (1923) 
Hüsrev Gerede (1924); İbrahim Tali (1924); 
Zekâi Apaydın (1924); General Kemâlettin 
Sami (1924); Ferit Tek (1925); Vasif Çı
nar (1925) ; Memduh Şevket Esendal (1925); 
Tahir Lûtfi. Tokay (1925); Hikmet Bayur 
(1926); Yahya Kemâl Beyatlı (1926); Tev-
fik Bıyıkoğlu (1927); Nüzhet Sadullah (1928); 
Behiç Erkin (1928); Cemâl Hüsnü Taray 
(1930); Hamdullah Suphi Tanrıöver (1931); 
Ruşen Eşref Ünaydın (1934) ; Fethi Ökyar 
(1934); Y. Kadri Karaosmanoğlu (1936) ; Hu
lusi Fuat Togay (1938); Saffet Arıkan (1942); 
Rauf Orbay (1944); Muzaffer Göker (1944); 
Rahmi Apak (1946); Vedit Uzgören (1947); 
Cemal Yeşil (1951); General izzet Aksalur 
(1952;) Suad Hayri Ürgüplü (1952); Naci 
Perke (1953); G-eneral Muzaffer Göksenin 
(1954); General Zekai O'Kan (1956); Gene
ral Behçet Türkmen (1957); F. Kerim Gök-
ay (1957); Faiz Yörükoğlu (1957); Kâmil 
İdil (1957); Osman Dostel (1960). Yekûnu. 
biraz evvel arz ettim 38 dir. 

Müşahede etmiş olacağınız üzere saymış bu
lunduğum bu muhterem isimler, meslek dışı 
olmakla beraber, elçilik görevlerini büyük li
yakatle yerine getirmiş ve bu gün mesailerini 
şükran ile yâd ettiğimiz kimselerdir, arka
daşlarımızdır ve bunlar arasında birçoğu rah
meti rahmana kavuşmuştur. Halen meslek dı
şında olarak vazife gören 9 büyükelçi veya el
çilerimiz şunlardır : 

a) Osman Dostel - Adis - Ababa Büyük
elçisi, uzun seneler bakanlığımız Hukuk Mü-
şarvirliğini yapmıştır. Fransızca ve ingilizce 
bilir. 

b) Faiz Yörükoğlu - Libya Büyükelçisi, 
hukukçudur, Arapça ve Fransızca bilir. 

c) Seyfettin Turagay - Bağdad Büyükel
çisi, askerdir, ingilizce bilir. 
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d) Emin Dırvana - Lef koşa Büyükelçisi, 

askerdir, ingilizce, Almanca, Fransızca bilir. 
e) Fahri Korutürk - Moskova Büyükelçi

si, askerdir, îngilizce bilir. 
f) ihsan Kızıloğlu - Vatikan Büyükelçisi, 

askerdir, italyanca ve Almanca bilir. 
g) Baha Vefa Karatay - Viyana Büyükel-

çici, askerdir, Almanca bilir. 
h) Fethi Aşkın - Meksiko Büyükelçisi, hu

kukçudur, Fransızca ve Almanca bilir. 
i) Şinasi Orel - Şam Büyükelçisi, asker

dir, henüz vazifesine hareket etmemiş olup, 
Plânlama Müsteşarlığı vazifesini ifa etmekte
dir, ingilizce bilir. 

Geçen yıl emekliye sevk edilen elçiler hak
kında, Emekli Sandığının ilk kuruluşunda 
derpiş edilmiş olan hükümler tatbik olunmuş
tur. Bu itibarla, bahis konusu emeklilik mu
amelelerinin antidemokratik hükümlere isti-
nadettirilmiş olduğu dahi varit değildir. 

Bakanlığın zamanın isteklerine tam mâna-
siyle cevap veren bir hale îsal edilmesi evvel 
emirde, Dışişleri Bakanlığının fonksiyonları
nın ehemmiyet ve mânası kabul edilerek, bir 
taraftan meslek ve idare memurları ve bilhas
sa hizmetliler 'kadrosunu ihtiyaca salih bir se
viyeye getirmek, diğer taraftan da temsil va
zifesinin maddi ve mânevi mânada tam gereği 
gibi yapılabilmesi esasını temin etmekle müm
kündür. Bu ise ancak yüksek Meclisin pek ya
kında getireceğimiz bâzı teklifleri kanunlaştır
ması ile tahakkuk edecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir, arkadaşları
mı tatmin ettiğimi ümidediyorum. 

BAŞKAN — Sual sahibi Karasapan, buyu
run. 

CELÂL TEVFlK KARASAPAN (Afyon 
Kahisar) — Sayın Başkan, Sayın Senatör ar
kadaşlarımız ; 

Sayın arkadaşımız Dışişleri Bakanının, tet-
'k'ik buyurulmuş olacağı üzere, bendenizin sua
lim; meslek dışından tâyin yapılmalı mı, yapıl
mamalı mı, şeklinde değildir. Bu usul, Sayın Ba
kanın da belirttikleri gibi, 'her memlekette var
dır. Bizim esas kanunlarımızla da bu imkânlar 
bahşedilmiştir. Yalnız istisnalar kaideleri boz
maz ; takviye eder. 

Cumhuriyet devrinden evvel, Mr hariciye 
meslekinin meydana getirilmesinde büyük gay
retler sarf edilmiştir. Cumhuriyet devrinden 
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evvel Babali zamanında, belki arkadaşlarımız 
hatırlarlar, kozmopolit bir hariciye bünyemiz 
vardı. Burada Türk olmıyan birçok insanlar da 
bulunmakta idi. Bunların içinde sadakatle hiz-
met edenler de olmuştur. Yalnız Cumhuriyetten 
sonraki devrelerle mukayese kabul edilemez. 
Kurduğumuz Cumhuriyet devrinin hariciyesi; 
Millî inkılâp ve ondan tahassul eden esas is
tiklâl prensiplerine dayanır. Cumhuriyet hari
ciyesinin, bu itibarla kalitesi çok yüksek ve 
mütecanis ve daha çok millî olması lâzımgele-
ceği tabiîdir. Bu böyle olduğu için ve bidayette 
geçirdiğimiz harbler neticesinde, yetişmiş ele
manları bulmak ve yeni teşkil edilen Cumhu
riyet hariciyesini bunlarla beslemek imkânı 
mevcudolmadığı için, ilk zamanlarda, âdeta, 
yalnız lisan bildiği için, yahut iyi giyindiği için, 
yahut tahsilli olduğu için alman kimseler ol
muştur. Fakat Cumhuriyet devri ilerledikçe ve 
seviye sahibi gençler yetişip de hariciyeye 
namzet oldukça bu vaziyet değişmiş ve ilk defa 
1927 de kabul edilen kanun, pek sarih olma
makla beraber, bâzı kayıt ve şartlar koymuş
tur. Bu kayıt ve şartlar, yalnız yüksek tahsilli 
olmak ve lisan bilmekten ibarettir. Ondan sonra 
1933 de çıkarılan Esas meslek Kanunu ile çok 
esaslı birtakım kaideler tesbit edilmiştir. Bun
ları, ara - sıra, gazetelerde müsabaka imtihanı 

i açıldığı zamanlar görürüz, çok sıkıdır. Hariciye 
! mesleki ile ilgili yüksek okullardan, fakülteler-
ı den, ecnebi mekteplere muadil olan müessese

lerden çıkmış olmak şarttır. Ayrıca Fransızca 
ve ingilizce bilmeleri lâzımdır, (ingilizce son
radan ilâve edilmiştir) ve bundan başka sıkı 
bir imtihandan geçirilirler ve bunlardan bir 
kısmı muvaffak olur, stajyer memur olarak alı
nırlar. 

Ondan sonra mesleke intisabedip kademe 
kademe ilerlerler. 1932 den beri, hattâ 1929 dan 
beri bu suretle hariciye mesleki teşekküle baş
lamıştır. Bununla beraber dışardan tâyinler de 
yapılmıştır, içinde hakikaten hizmet etmiş 
yüksek şahsiyet sahibi olanlar vardır. Bendeniz 
bu meslekte ikinci sınıf kâtip iken; Kemâlettin 
Sami Paşa gibi millî bir 'kahramanın yanında 
üç sene çalışmış olmayı hayatımın en mesut anı 
addederim. Benim üzerinde durmak istediğim 
nok^a; bir defa prensip olarak meslek erbabının 
ilk plânda ele alınması ve ondan sonra inhilâl 
edecek elçilik ve büyükelçiliklere bu mevkileri 
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hak ika ten doldurabi lecek yüksek kal i tede in
sanlar ın seçilmesi ve gönderilmesidir . Bugün 
vazife görmekte olan bü tün arkadaşlar ımı , be-
raet - i zimmet asıldı»• esasına göre, böyle telâkki 
e tmemek için bir sebep yoktur . Yalnız, Sayın 
B a k a n bil ir ler ki ölçüler çok kısa tu tu lmuş tur . 
Bunu memleket namına tasvibetmeye de im
k â n yoktur . Elçilik, büyükelçil ik, 19 nen asrın 
baş la r ındaki çok mühim salâhiyet ve s ıfat lar ı 
b u g ü n belki İmiz değildir. Yani fonksiyonu bi
raz değişmiştir . Buna mukabil bugün elçiler ve 
büyükelçi ler vazifelerini hak ika ten görmek is
ter lerse mesleklerinin 'ellili olmaları ve Devlet 
ve milletin işlerini kavrayaibilecek sevij 'ede bu
lunmalar ı ica.bed.er. Orada Türk iye 'n in hem 
temsilcisi, hem de teknik bir müşavir idir ler . 
Mütemadiyen oranın Hükümet iy le bizim Hükü
metimiz aras ındaki yüksek menfaat ler in icab-
e t t i rd iğ i münasebetleri tanzim ve idare eder. 
B u bakımdan ben, Sayın Bakanımızın izahat
larını umumi mahiyet le te lâkki ett im. Ve beni 
t a tmin eder mâhiyet te bulamadım. Halen vazife 
görmekte olanlardan bâzı isimler zikret t i ler . 
B u n u n üzer inde durmak istemem. Bizi temsil 
e tmek üzere göndermiş olduğumuz zevatı bu
r ada mualheze etmek akl ımdan geçmez. Yalnız, 
isim vermekte olduklar ı için kendiler ine hat ır
l a tmak isterim ki. diğer memleketlerde olduğu 
gibi bir dost memlekete 'bir Türkiye Dost luk 
Cemiyeti teşkil edilmiştir ve bu cemiyet taazzuv 
etmiştir . Hat tâ , mecmua da ç ıkarmaya başla
mıştır. Zamanın Hükümet1] de bu hususta bü
y ü k imkânlar bahşet iniştir. F a k a t bu cemiyet, 
kıymetli dedikleri büyükelçinin alâkasızlığı ve 
belki de müsamahası yüzünden bir sulh mah
kemesi karar iyle ortadan kaldırılmıştır. Bundan 
T ü r k efkârı umumiyesinin haberi olmadığı gibi 
Har ic iye Vekâlet inin üzer inde ne dereceye ka
da r d u r u p durmadığı da. bilineni emiştir. Bunu 
ufak. bir misal -olarak arz ediyorum. Daha te
f e r rua ta inmeye burada zaman müsai t değildir. 
Bütçe müzakere ler inde ayrıca arz edeceğim. 
Bundan sonra yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak 
'bu husustaki fikirlerimizi bu kürsüden yüksek 
(huzurunuza arz etmekten rekinmiyeceğim. 

Har ic iye mesleki kadrosuna gelince : Ben-
ue'iz tamami.yle kendiler iyle beraberim. Bu kad
ro kifayetsizdir. Bugünkü i h r a ç l a r a kat iyen 
cevap vermez. Kemiyet itibariyle! çok azdır. Bâ
zı büyükelçi l ikler bir kişi ile çalışırlar. Par i s 
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! gibi bir büyükelçil iğimiz niçin bos bırakılmış

tır1? F r a n s a gibi bir yerde 'memleketimiz niçin 
1 ınümessilsiz ka lmış t ı r ; Ye niçin de Onulle, Tür

kiye 'nin şerefli mümessilini karşısına alıp bâzı 
meseleleri görüşemez.' Rumi kendilerim: hırakıyo-

I i'iuıı, F a k a t Iıarieiye mesleki, kemiy;••'<. ve keyfi-
j ye,i, bakımından ele alınması, zamanın icap ve ilı-
| t İyaelar ına uydı ındtnasi gereken bir bünyedir . 
I Meslek dışı tâyinler de, diğer memlketb rd<-

son derece iahdîdodilmişt i r . Meselâ İngiltere'
de meslek dışından tek bir insan varılır. O da 
"YYashington'da Ingilteieyi temsil i'ilvn ve husu
si sebeplerle gönderilmiş bulunan bir zatt ır . 
.Amerika Bitişik Devlet I erince ise 20 tane k a d a r 
meslek dışı büyükelçisi vardır. Orada da gerek 
senatonun, gerekse kongrenin temayülü dai
ma meslekten adam bulmak ve yet iş t i rmek
t ir . Her- sahada olduğu gibi bu sahada da 
ihtisasa önem verilmektedir . Biz de buna 
ehemmiyet vermezsek bundan memleketin 
bünyesi za ra r göriir. Ihsişlri Bakanlığının yeni 

i Teşkilât Kanununun haz ı r lanmakta olduğu ha
berini a ld ık ; bu kanunim bu fikirlerden mül
hem olmasını temenni ederiz. I>u kanun geldiği 
zaman, meslekin eski bir emektar ı olan Cevat 
Açıkalm gibi eski bir meslektaşımla hepimiz 
destekliyeceğiz. Rbiün a rkadaş la r ın aynı zihni
ye t te olduklarına kaniim. Fanin olsunlar ki, biz 
yapıcı ve ikmal edici olarak ya rd ım edeceğiz. 

i Eksiklikleri varsa burada tamamlamaya çalışa-
I cağız. Ve muhakkak olan cihet şudur ki, kendi

lerine yardımcı olmaktan başka, hiçbir şey dü
şünmüyoruz. 

İsi dış siyaset meselesini' dökmek istemem. 
I Hecen gün Dışişleri bütçesinde bir takım konuş

malar yapıldı , Dışişleri Rakamınız, dış siyaset 
hakkında, .sarcastique ifadelerde bulundular . 
Dinamik salâhiyet demek, avan tür siyaset de
mek değildir. Ve Türkiye Cumhuriyet i , böyle 
b i r siyaset; takibetmomişt i r ve bu sayede bey
nelmilel i t ibarı "n yüksek, dereesinde t u t m a y a 
muvaffak olmuştur. Dış siyasetin nazik nokta
ları vardır. Bâzı mevzularda acele etmemek gibi 

J bir vazifesi vardır . Bâzı acelecilik yüzünden zi
yan gördüğümüz bir vakıadır. Bunlar ı teşrih 
edecek değilim. F a k a t şahsiyetle siyaset demek. 
o memleketin menfaatlerini ilk plâna alan, mut
lak suret te şu veya, bu şekilde hareketi prensip 

I i t t ihaz eden, medenî bir cesaretle fikrini söyli-
J yen, kendi bölgesinde i t ibarını zedelememeye 
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itina eden bir siyasettir-. Maruzatım bundan ^»li
rettir. Hürıntl eriı ille. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI «ELİM SAKBİM (İs

tanbul Milletvekili) ----- Muhterem Senatör!.:!-, 
Muhterem arkaçlarımız Karasapau, bu kürsmien 
Yüksek Heyetinize, meslekten yetişmiş bir iıaıi-
eiyeci gibi hitap buyurdular. Bumla a dolayı ken
dilerine şükranlarımı arz ederim. Kendisiyle i <A\-
tabık olmadığını hiçbir nokta yok. Tamamiyle 
mutabakat halindeyim, il'ade ettikleri fikirler
le. Bu itibarla kendisine takaddüm eden maru
zatım, kendilerini neden tam mânasiyle tatmin 
edememiş, bunun sebebini aniıyarnadım. Tek;a.r 
ediyorum : Kendileriyle tamamen mutabakat 
halindeyim. Harmiye içinde yapılması gereken 
çok işlerimiz vardır. Kendileri bunu da ifade el
tiler. Bu konuda da kendilerinin yardımlarım 
memnuniyetle kabul etmekten şeref duvarım. 

Arkadaşınım beyanlarının son kısmını ı^k 
iyi anlıyamadığmıı itiraf etmek mecburiyi'!imle
yim. Siyasetten bahsederken şahsiyetli veya. di
namik bir siyasetten bahsettiler. Bu mı idi* sar-
e asm e olarak kabul ettiğimi ifade ettiler. Lğer 
böyle bir beyanda bulundumsa özür dilerim. 
Gerek Millet Meclisinde, gerek Oumhu! iyeı Se
natosunda, gerk Türkiye Büyük Millet Me» ö-
sinde ve gerekse onun komisyonlarında- orta\ a 
konulan fikirleri sareasme'la karşılayacak ka
dar bu heyetlere karsı hürmetsizlik yapaeak, 
tecrübesizlikte ve yaşta bir adam değilim. Ge
rek tecrübem ve gerekse yaşım, böyle sarca.s-
nıe'la mukabeleye mânidir. Yalnız, umumi ola
rak ifade etmek istedim ki, bir siyasetin hu
dutları, mânaları müphem sıfatlarla bir çevre 
içine alınamaz. Söylemek istediğim, yalnız bun
dan ibaret idi. Hürmetlerimi teyidederim.-» 

BAŞKAN —- Soru cevaplan di rılmışt ir. 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna 
(103) senatör iştirak etmiştir. (98) senatör ka
bul, (1) senatör ret ve (4) senatör de çekiu-
ser oy kullanmışlardır. Kanun (98) reyle ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi sorulara devam edeceğiz. Dördüncü 
soru : 

i . — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir (Jycsi 
Ali Rıza TJlusman'ın, Kırşehir vilâyetinin mer
kez ilçesine bağlı 9 köydf yağan dahi .sebebiyle 
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'mahsullerini kaybetmiş bulunan bu köyler hal
kına ne gibi yardımlar yapılacağına dair Tarım 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN — Soru sahibi... Yok. Efendim, 
4 neii soru ikinci defa gündeme alınmış fakat 
her iki celsede de soru sahibi bulunamamıştır. 
Bu itibarla soru düşmüştür. Gündemden çıkarı
yoruz. 

Şimdi beşinci soruya geçiyoruz. 

.'>. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Mitti Savunma Bakanlığına 
ait tesisler için yapılmış olan kamulaştırmalar
dan, gerçek ve tüzel kişilere borç olup olmadı
ğına dair sözlü sorusu ve Millî Saımnma Bakam 
İlhamı Sancar'ın cevabı (0/20) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mi l . . Bu
radalar. Sayın Bakan 1.. Bakan da buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

25 .12 .1961 
U. Senatosu yüksek Başkanlığına. 

Aşağıdaki sözlü sorumun. Millî Savunma ve 
'.Maliye Bakanları tarafından cevaplandırılma
sına Yüksek delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Artvin C. Senatosu Üyesî 
Fehmi Alpaslan 

Sözlü soru -. 
1. Milli Savunma Bakanlığına ait tesisler 

için yapılmış olan kamulaştırmalardan, gerçek 
ve tüzel İnsilere borç var mıdır1? milkdarı ne
dir? 

2. Bore var ise, ödenilmem hususunda ne 
düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Savın Millî Savunma Bakanı 
buyurun. Midiye Bakanı için de konuşacak mı
sınız? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI SAN-
OAR (İstanbul Milletvekili) •— Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) — Muhterem se
natörler, Fehmi Alpaslan arkadaşımızın sualle
rini cevaplandırıyorum. 

Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri için yapıl
mış olan kamulaştırmalardan, muameleleri ke
sinleşmiş olanların bedelleri gerçek ve tüzel ki
şilere ödenmiş olup; Bakanlığın borcu yoktur. 
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Ö. Senatosu 
İ960 bütçesinin özel 981 nci bölümünden 

Kara Kuvvetlerine 2 550 000 liralık ödenek alın
mıştır. Halen bu ödeneğin 752 444 lirası ger
çek kişilere aidolup 6830 ve 122 sayılı kanun
lara tevfikan istimlâk edilmiş, fakat tezyidi be
del için malike meye intikal etmiş dâvalardan 
ödeme safhasına gelmiş olanlara tediye edile
cektir. 

. Ayrıca, 1953 ten beri NATO tesisleri için 
yapılan istimlâklere 88 383 275 lira bedel ta
hakkuk ettirilmiştir. Bu bedelden 78 298 477 
lirası ödenmiş olup geriye kalan 10 084 798 li
rası da muamelesinin ikmalinde Ödenmek üze
re alâkalılar namına Bankaya yatırılmıştır. 

Tüzel kişiler mevzuuna gelince; 6830 ve 122 
sayılı kanunların 30 ncu maddelerine göre, tü
zel kişilere ait gayrimenkullerde Millî Savun
ma lehine bir istimlâk yapılması esasen müm
kün olmadığından. Millî Savunmanın tüzel ki
şilere istimlâk borcu da olamaz. 

Bunların dışında, bir kamulaştırma işlemine 
dayanmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin tasar
ruflarında bulunan gay: imenlkullerden askerî 
hizmetlerin ifası için işgal edilmiş olanlar mev
cuttur. Bunların takribi bedelleri tutarı 
53 584 255 liradır. 

Bu meblâğın bir defada tasfiyesi bütçe im
kânsızlıkları, idari ve teknik sebeplerle müm
kün olmadığından bu maksatla 5 senelik prog
ram hazırlanmıştır. Birinci tatbikat senesi 1962 
malî yılında başlamak üzere 1966 malî yılında 
bu meblâğ tasfiye edilmiş olacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın soru sahihi. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım; izahat vermek zahmetinde bulu
nan Millî Savunma Bakanı arkadaşıma teşek
kür ederim. Benim sorum, daha ziyade bir hu
kuki esasın yüksek huzurunuza getirilmesi mâ
nasını taşımaktadır. Evvelce öğrendiğime gör^e, 
Millî Savunma Bakanlığının da borçları var idi. 
Bugün Bakandan aldığımız izahata göre mua
melesi tekemmül etmiş istimlâklerden dolayı 
*bir borç kalmamıştır. Bunu memnuniyetle kar
şılıyoruz. Kamulaştırma, Anayasamıza göre 
mahsus kanunu ile mümkündür. Bedeli veril-
ım'ez'se Devletin vatandaş hukukuna tecavüz ve 
taarruzu mânasını taşır. Maalesef, bu memle
kette bu gibi kamulaştırmaları çok gördük ve 
halen bunun ağırlığı kendisini hissettirmekte-
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dir. Hususiyle belediyelerin içinde bulunduk
ları vaziyet, Türk Anayasasının mevcudiyeti 
karşısında Yüksek Heyetinizin karşısına geti
rilmeye değer. Eğer Millî Savunma Bakanlığı 
da hâlâ kamulaştırmalardan dolayı borçlu ol
saydı ben yüksek huzurunuza sureti katiyede 
getirmiyecûktim. Bedeli ödenmeden kamulaş
tırma suçtur. Ve bu devam ederse/mütemadi
yen suç içinde bulunduğumuzu ortaya koymak 
ieabeder. Mamafih, son yılların eseri olarak, 
kamulaştırmadan dolayı borç kalmamış oldu
ğunu görmekteyiz. Sayın Bakana teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, Şim
di 6 ncı soruya geçiyoruz : 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, linyit kömürü kullanılan şehir, ka
saba ve sanayi merkezlerinde solunum havasının 
kirlilik derecesinin kontrolünü dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu ve Su
at Seren'in cevabı (6/22) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar m i l . 
Buradalar. Sayın Bakan da buradalar. Soruyu 
okutuyorum : 

27 . 12 . 1961 
T. Cum'huriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

1. Hususi ile yakıt olarak linyit kömürü 
kullanılan şehir ve kaısaibalarda ve diğer sanayi 
merkezle rinde sıolunum. havasının kirlilik dere
cesinin kontrolü hususunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca ne gibi fennî tetkik, ted-
toir mevcuttur? Havanın saflık derecesini, dai
mî murakabeye tâbi tutan teknik inceleme istas
yonları var mıdır? Yoksa tesisi düşünülmekte 
midir? 

2. Umumi Hıfzissıhlha Kanununa şehir ve 
kasabaların atmosferinde hava kirliliğini önli-
yecek koruyucu hükümler konulması düşünül
mekte mâ dir? 

Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
Elâzığ Senatö.rü 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SUAT SEREN (İsparta) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; değerli arkadaşımız Elâzığ 
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Senatörü Dr. Celâl Ertuğ'un sorıılanna cevap
larımı arz ediyorum. 

Linyit yakılan şehir ve kasabalarda ve sa
nayi merkezlerinde solunum havasının bozul
duğu bir gerçektir. Bakanlığımız bu konuyu 
1957 yılında ele almış ve Milano'da toplanan 
«Havanın kirlenmesi» Kongresine katılmıştır. 
1959 da arkadaşımız Ertuğ'un da iştirak ettiği 
bu komisyonda bu mesele görüşülmüş, atmos
feri kirleten dumanların akciğer kanseri yap
tığı hakkındaki kanaatin henüz katî olmadığı, 
fakat solunum havasının bozulması umumi hij
yen bakımından önemli bulunduğu sonucuna va
rılarak bu hususta hazırlanan bir talimat An
kara Valiliğine gönderilmiştir. 

Şehrin süratle büyümesi, birçok gayrisıhhi 
müesseselerin şehir içinde kalmasına sebebol-
rnuş, Ankara, îstanjbul ve İzmir gibi büyük şe
hirlerdeki bu gibi gayrisıhhi müesseselerde şe
hir havasını bozan âmiller meyanma girmiştir. 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve gayrisıhhi 
müesseselere ait tüzüğün bu yeni durumlara 
göre tadili, havanın sağlık derecesini daimî 
murakabeye tâbi tutacak teknik inceleme lâbo-
ratuvarları ve istasyonları kurulması gerek
mektedir. 

Atmosferin kirlenmesi hakkında etütler yap
mak üzere Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından 
parasız olarak gönderilmiş iki mütehassıs ha
len memleketimizde tetkikler yapmaktadırlar. 
Bunların verecekleri raporlara göre büyük şe
hirlerimizde ve sanayi merkezlerinde alınacak 
tedlbirleri tesbit edeceğiz. Linyit yerine mazot 
ve kalın yağlar yakılması hususunda bir kısım 
dairelere Bakanlığımızca yazı yazılmıştır. 

Bu suretle şehir havasının daha az kirlene
ceği muhakkaktır. 

'Mâruzâttım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) - - Sayın Başkan, 

Sayın senatörler; ve Bakanlar; Sayın Sağlık 
Balkanı arkadaşıma izahatlarından dolayı teşek
kür ederim. 

Efendim, şehirlerin bilhassa bu medenî çağ
da, havasının temiz olarak muhafaza edilmesi 
problemi en başta gelen işlerdendir. Bu iş bun
dan yarım asır kadar önce Batı memleketlerin
de ve bilhassa sanayi geliştikçe bu iş günden 
güne daha büyük bir problem olarak ele alın
mıştır. 

: 23.1.1962 0 : 1 
Bu probleme bir misal olmak üzere Ankara 

şehrini ve bu şehirde yapılan etütleri arz ede
ceğim. Ankara şehri coğrafi ve. meteorolojik 
husuısİ3^et gösterir. Coğrafi balkımdan etrafı 
dağlarla kaplı olması, meteorolojik bakımdan 
ufki istikamette hava akımlarının muayyen 
mevsimlere mahsus kalmış olmasıdır. Ankara 
şehrinin meteorolojik olarak yapılan etütleri 
neticesinde anlaşılmıştır ki, Ankara'ya ufki isti
kamette hava akımı ancak, Esenlboğa istikame
tinden gelmektedir. Buna mukabil Ankara'nın 
üzerini kaplıyan havanın kalınlığı 150 metre 
kadardır. Bu hava içinde yatay cereyanlar bu
lunmaktadır. Sadece toprağın güneş ışınları ile 
ısınması tesiri ile yani toprağın hararet radyas
yonları ile arz tabakasına yakın olan havanın 
ısınması neticesinde ısınan havanın yukarı 
kalkması sebebiyle dikey istikamette hava ce
reyanları olmaktadır. Binaenaleyh, şehirlerin 
havasını temizliyen rüzgârdan ve hava cereyan
larından Ankara mahrumdur. Bu hale göre An
kara içinde havayı kirleten memibalardan çıkan 
duman bu 150 metrelik hava tabakasında birik
mektedir. Ve bu, sa:bahları ancak güneş doğ
duktan sonra havanın ısınması sebebiyle yük
selmekte ve akşam vakti soğuma ile tekrar arz 
sathına inmektedir. Solunum havası ısınma 
maksadı ile kullanılan yakacaklardan çıkan ar
tıklarla bozulmaktadır. Şehirlerde bulunanların 
solunum yolu hastalıklarında da bu suretle bir 
artış meydana gelmektedir. Ankara bunlar için
de bir misal olarak arz edildi. İstanbul, Samsun 
ve İzmir gibi deniz kenarlarındaki şehirlerde 
bu tehlike mevcut değildir. Çünkü, oralarda 
denizin ısı farkları dolayısiyle hâsıl olan rüz
gârlar bu havayı sürükleyip götürmektedir. 
Yalnız Ankara'da vaziyet tamamen aksinedir. 
Ankara'da bu hususta yapılan ilmî tetkikler 
Ankara havasının ağır sanayi şehirlerindeki 
havayı andırmakta olduğunu göstermektedir. 
Ankara'yı misal olarak gösterişimin sebebi, 
aynı coğrafi şartları haiz olan yerlerdeki prob
lemin göz önünde tutulması için ikaz mahiye
tindedir. Bu hususta memleketimizde bir araş
tırma, havanın kirlilik derecesini kontrol eden 
bir araştırma cihazının bulunmadığını hatırlat
mak işitiyorum. Ve ayrıca, bu hususta gerekli 
kontrol merkezlerinin artırılmasını da kendile
rinden istirham edeceğim. Çünkü, dünyanın bü
tün sağlık bakanlıklarında havanın sıhhate el-
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verişli olup olmadığını tesbit eden daireler mev
cuttur. Bu dairelerin geniş lâboratuvarlarmda, 
mütehassıslar devamlı olarak çalışırlar. Her 
sene beynelmilel kongrelerde, dünya çapında 
fikir mübadelesi yapılır. Aynı soruyu Sayın 
Sanayi Bakanına tevcih etmiştim. Çünıkü, Yük-
se'k Heyetinizi aydınlatacak unsurları asıl Sa
nayi Bakanından elde etmek mümkündü. 

Ankara'daki linyit istihlâki artışı bir ger
çektir. Tetkiklere göre, son senede 120 bin tona 
kadar linyit istihlâk edilmiştir. Ankara'da yap
tığımız incelemelerden anladık iki, -kömürler tam 
mânasiyle yakılamamaktadır. % 35 - 40 hattâ 
% 45 e kadar yanmamış kömür zerreleri sı
cak hava ile birlikte Ankara'nın havası
na karışmaktadır. Bunların tekrar geri dön
dürülerek yakılması veya tasfiye edilmesi, 
ocak kapaklarının sıkı kapatılması gibi ted
birlerle bu duman nisbeti azaltılabilecektir. 
Yani bir taraftan şehir havasının gaz mik
tarının, toz miktarının kontrolü, diğer ta
raftan da teshin için olsun, enerji temini için 
olsun yakıt kullanılan yerlerde gerekli tedbirle
rin, baca kapakları, bacalarda hususi tertibat 
ve kontroller gayet önemli neticeler tevlidedtebi-
lir. Dikkat buyurursanız Ankara'da şehir hava
sının -Ekim ayından itibaren, çok soğuk hava
lar müstesna olmak üzere sabah saat 11 de dü
zeldiğini ve akşam saat üç buçuk dört sıralarında 
tekrar Ankara üzerine dumanlı ve kirli bir ha
vanın çöktüğünü görürsünüz. 

150 bin küsur hastanın hastalığı 10 ncu se
nede elde ettiğimiz malûmata göre, bronş ve te
neffüs yolları ile ilgilidir. Bu hastalık da yüz
de 35 nisbetinde artma vardır. Akciğer kanseri
nin de yüzde 28 nisbetinde arttığı tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bendeniz, mütehassıs olarak, 
birçok kongrelerde bulundum. Bu hastalık yakıt 
olarak kömür kullanılan yerlerde daha çok gö
rülmektedir. Bugün bütün dünya kabul etmek
tedir ki, köylerde yaşıyan insanlara nazaran, ya
kıt olarak kömür kullanan şehirlerde yaşıyan 
insanlarda akciğer kanseri yüzde 35 fark yapmak
tadır. Ankara'da 10 sene içinde kanserlilerin 
sayısı yüzde 28 kadar yükseliş göstermiştir. Şu 
halde, muhterem Sağlık Bakanının bu mevzua 
gösterdiği alâka yerindedir ve bundan dolayı 
kendilerine çok teşekkür ederim. Bilhassa kont
rol merkezlerinin kurulması ve Ankara'da akci-
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ger hastalıkları ile uğraşan hastanelerin bu işler
le meşgul olması hususunun teminini çok rica 
etmekteyim. Bu arada Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununa bir de madde eklenmesi hakkında bir 
kanun tasarısı tanzim edilmesini do temenni ede
rim. 

Beni dinlediğiniz için Muhterem Heyetinize 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, ısınma maddeleri olarak kullanı
lan bilûmum yakıtların şehirlerimize dağılış 
miktarları, gösterdikleri artışlar ve artıkları
nın husule g.etirdikleri zararları önlanıek için 
alınması icabeden tedbirlere dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/23) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 
Yok. Sorunun görüşülmesi, Sanayi Bakanı olma
dığı için, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rift Öztürkçine'nin, Elektrik tarifeleri Tali
matnamesinin 22 nci maddesinin tatbikatındaki 
aksaklıklara dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/25) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı olmadığı için, ge
lecek Birleşime bırakıyoruz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
J Ali Aksoy'un, Çanakkale civarında 3 yıl evvel 

inşasına başlanan Çimento Fabrikasına ve Ça
nakkale - Balıkesir yolu üzerinde inşası tamam
lanmış olan Valex Fabrikasının ne zaman iş
letmeye açılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/26) 

BAŞKAN — 9 nen soru yine Sanayi Bakan ı-
nr alâkadar etmektedir, bulunmadığından gele
cek Bileşime bırakıyoruz. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Ay kurt'un, Siirt'in, Batman kazasında bir 
çimento fabrikasının tesisinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rum (6/27) 

BAŞKAN — 10 ncu soru keza Sanayi Baka
nım alâkar etmektedir, kendileri bulunmadığın
dım gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğı için 25 Ocak 1962 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Brleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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B) YAZILI SORül 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sayın Rifat Öztürkçine'mn, Ziraat Odaları ve 
Ziraat Birliği Nizamnamesine dair yazılı som 
önergesi ve Başbakan adına Tarım Bakanı Cavit 
Oral'ın cevabı (7/5) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Saym Başvekilden aşağıda yazılı olan kanun 

ve kararnamenin ne zaman mevkii tatbikata ko
nacağının yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

12 . 12 .1961 
İstanbul Cumhuriyet Senatörü 

Dr. Bifat Öztürkçine 

Kanun numarası Tarih Mevzu 
6964 15.5.1957 Ziraat Odaları 

Kararname ve Ziraat Bırli-
4/11999 7 .8 .1959 ği Nizamnamesi 

T. C. . 
Tarım Bakanlığı 19 . 1 . 1962 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 108 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakanlığın 22 . .12 . 1961 tarih ve 77/955 -

3652 sayılı yazılarıyla, Cumhuriyet SenaLosu 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkejine tarafından Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kanun ve 
tüzüğünün ne zaman mevkii tat'bika konacağı 
hususunda Başbakanlıktan yazılı olarak, isleni
len bilginin Başbakan adına verilmesi emredil
mişti. 

Adı geçen kanun ve tüzük 1958 - 1960 yılla
rında bütçeye gerekli tahsisat konulmadığı için 
tatbik edilememişti. 25 . 7 . 1960 starttı ve 32 
sayllı Kanun bu teşkilâta ait seçimlerin umumi 
seçimleri takibeden ilk takvim yılının Ekim avı 
içinde yapılmasını âmir 'bulunmaktadır. 

Bununla beraber, gerek meni'leke'in her ta
rafında vilâyet ve kaza merkezlerinde kurul
ması derpiş edilen Ziraat Odalarının telislerine 
Bakanlığımız teşkilâtının bugün iiçirı geniş çap
ta yardım yapmasına ve bu teşekkülleri faydalı 
bir hale getirmesine imkân vermemesi dolayı-
siyle, gerekse her kazada Ziraat Odası tesisinin. 
mahallî imkânlarla kabili teklif olamıyacağı dü
şüncesiyle kanunun memleketimi'zde kademeli 

AR VE CEVAPLARI 

bir şekilde ve tedrici olarak tatbik edilmesine 
imkân vermek üzere Bakanlığımızca bir tâdil 
tasarısı hazırlanmaya başlanmıştır. Böyle bir 
tasarı tamamlanıp kanunlaştıktan sonra tatbi-

* kata geçilecektir. 
I Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Cavit Orai 
Tarım B .ikanı 

! 
| 2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Tjyesi Sa

yın Nedim Evliya'nın, mevcut barajların kapa
siteleri, sağladıkları faydalar, teknik durumları 
ve yapılması düşünülen barajlara dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, Ta
rım Bakanı Cavit Öral, Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaş ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüfün ce
vapları (7/10) 

Yüksek Başkanlığa 
1. Enerji istihsali, sulama veya her iki işi 

ıbirden yapmak üzere bugüne kadar Türkiye'miz
de kaç 'baraj inşa edilmiştir? 

2. Bu barajların her birisinin enerji ve sula
ma kapasiteleri, baskından korudukları araz» 
miktariyle (Kilovat saat ve dekar olarak) topla-

j ma takatinde oldukları su hacmi nedir? 
• 3. Her birisinin bulunduğu mahal, isim ve 
I inşa maliyetleri ne kadardır? Masraflarını amor

ti etmişler midir? Etmişlerse ne kadar zamanda 
etmiş ve senelik amorti nisbeti ne olmuştur? 

4. İnşasına başlanıp ikmal edil m iyen baraj 
var mıdır? Varsa durumlariyle ikmallerinin va
beste olduğu para miktarı nedir? 

•5. İnşa programında sulamayı da içine al
makla beraber henüz kanalları yapılmamış veya 
tamamlanmamış baraj var mıdır? Varsa bu ka
nallar ne zaman ikmal edilecektir? 

6. Memleketimizin zirai istihsal verimini ar
tırmada ve aynı zamanda bol ve ucuz enerji elde 
ederek sınai tesisler vücuda getirilmesinde büyük 
rolü olan bu barajlar sayesinde vilâyet ve mınta-
ık al arın d a sağlanan faydaların nisbet ve muka
yesesi ne olmuştur? 

7. Sulamada kullanılan barj ve kanallar sa
yesinde kuraklık ve su ihtilâflarından mütevellit 
zabıta vakalarının azalıp azalmadığı ve azalmışsa 
nisheti nedir? 

8. Halen etüt ve projeleri yapılmış ne kadar 
baraj vardır? Bunlar nerelerde ve ne kapasitede-
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dir? Maliyetleri ne olacak ve masraflarını ne ka
dar zamanda amortize edebileceklerdir? Bunların 
inşalarına başlanmak üzere Bakanlıkta bir prog
ram ve hazırlık var mıdır? Varsa ne zaman tatbik 
edilecek ve hangi esaslar dâhilinde sıraya konu
lacaktır? 

9. Memnuniyetle müşahede ettiğimize göre 
.bütçenin % 32 si yatırımlara ayrılmış bulunmak
tadır. Bunun memleket için hayati önemi olan 
sbaraj ve sulama kanallarına ne kadarı tefrik kı
lınacaktır? 

Yukardaki dokuz maddelik sualimin altıncı 
maddesinin Tarım ve Sanayi, yedinci maddesinin 
Dahiliye, dokuzuncu maddesinin Başvekil ve di
ğerlerinin de Bayındırlık Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 20 . 12 . 1961 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Maraş 

Nedim Evliya 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 29 Aralık 1961 

Jandarma Genel Kumandanlığı 
Karargâhı 

Ankara 
HRK : V. Asyş./ I I nci Ks. 16197 
Konu : Kuraklık ve su ihtilâfları ile 

ilgili olaylar Üz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Genel 

Sekreterlik Kanunlar Md. 167 - 200/7110 sayı ve 
21 Aralık 1961 tarihli yazı : 

Mevcut barajların kapasiteleri, sağladıkları 
faydalar, teknik durumları ve yapılması düşünü
len barajlara dair Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya tarafından verilen yazılı so
runun Bakanlığımı ilgilendiren 7 nci maddesine 
cevabımı arz ediyorum. 

Adana, Nevşehir, Aydın, Kırşehir, Manisa, 
Konya illerinde son on yıl zarfında Devlet Su 
tşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilmiş 
olan, sulamada kullanılan baraj ve kanalların fa
aliyete geçtikten sonraki, yıllarda, önceki yıllara 
nazaran kuraklık ve su ihtilâflarından mütevellit 
zabıta vakalarında % 50 nisbetinde bir azalma 
kaydedilmiş olduğunu arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Savı : 1592 

11 . 1 . 1962 

Komi : Sayın. Nedim Evliya'mu 
yazılı önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Nedim 

Evliya'nın, mevcut barajların kapasiteleri, sağ
ladıkları faydalar, teknik durumları ve yapıl
ması düşünülen barajlara dair Başbakan, Sa
nayi, İçişleri, Bayındırlık ve Bakanlığım tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını isti-
yen, önergelerindeki 6 nci maddeye ait mütalâa
mız aşağıda takdim edilmektedir. 

Devletçe tesis edilen barajlar ve dolayısiy 
le sulama sistemlerinden istifade ile sulanan 
sahalarda zirai, istihsalde beklenen faydanın 
tesbiti hakkında DSİ. Genel Müdürlüğü tara
fından yapılan fayda tesbiti etüdlerine ait ra
porlarda görüleceği üzere beklenen faydanın 
% 25 ilâ 50 si sağlanabilmektedir. Bu durumu 
tevlit eden sebepler iki noktada toplanabilir. 

ıa) Suyun araziye tevziinde karşılaşılan me
seleler : 

Tâli sulama kanallarının natamam veya ça
lışamaz durumda olmaları, su kontrol tesisleri
nin miktar ve teknik bakımdan kifayetsiz 
oluşları, güzergâhlarının çiftlik sulama tesis
lerine uygun olmamaları, tahliye sisteminin ki
fayetsiz olması, drenaj tesislerinin hiçbir şebe
kede bulunmaması gibi meselelerdir. 

b) Suyun tarlaya tatbikinde karşılaşılan 
meseleler : 

Devlet Sulama tesislerinin en küçük ünitesi 
olan tersiyerlere; tersiyerlerin altında kalan 
her tarlanın sulanmasını temin eden arkların 
tesis edilmemeleri, çiftçinin sulama kültürünün 
zayıf ve sulu ziraat makina ve ekipmanları ile 
teçhiz edilmemiş olmaları, arazilerin sulamaya 
hazırlanmadan (Tesviye, tarla içi sulama ve 
drenaj tesisleri yapılmadan) «ulamaya geçil
mesi, ziraat işletmelerinin dağınık ve gittikçe 
küçülmeleri, çiftlik plânlama mefhumunun he
nüz ortaya çıkması ve nihayet sulu ziraat hiz
metlerinin ifasında gereken Devlet yatırımı 
ve çiftçiye lüzumlu kredinin sağlanamaması 
gibi meselelerdir. 
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lerin çözümü maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı 
ile Bakanlığımız arasında iş birliği komisyonu 
teşkil edilmiş ve şebekelerin teker teker ele 
alınarak ıslahı ve zirai inkişaf projelerinin 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere 1960 ve 1961 yıl
larında Konya - Çumra, Tarsus - Berdan, Me
nemen sulama şebekeleri dâhilinde tersiyer altı 
inkişaf projeleri demonstratif mahiyette tatbi
kata arz edilmiştir. 

1962 senesi çalışma programına göre ise; 
Seyhan sol sahil, Tarsus - Berdan, Denizli Sa
rayköy, Menemen Ovası, Eskişehir - Alpu, To
kat - Kazova, Nazilli ovası, Antalya - Manav
gat ve Aşağı Aksu, Konya - Çumra şebekeleri 
Bayındırlık Bakanlığı ile müştereken ele alına
rak beklenen faydanın sağlanmasına ealışıla-
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j çaktır. Bu maksatla Bakanlığımca 1962 sene-' 
i sinde 10 yıllık çalışma programına uygun ola

rak 14 455 000 TL yatırım yapılacaktır. 

Diğer taraftan Devletçe yapılacak yatırım
lara çiftçinin de itşirakinin sağlanması maksa-
dİyle 7457 saylıı Kanuna uygun olarak T. C. 
Ziarat Bankasına Bakanlığımızca verilecek tah
sisatla, teşkilâtımız tarafından hazırlanan çift
lik plânlamalarına uygun olarak TOPRAKSU 
kredisi adı altında, proje sahası dâhilinde bu
lunan çiftçilere (1962 de 5 milyonu bütçeden ve 
10 milyonu karşılık paralardan olmak üzere 
ceman 15 milyon TL) lüzumlu kredi verilecek
ti:'. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Cavit O rai 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Enerji Dairesi Reisliği 
Şube : Plân. 

Sayı : 217 

18 .1 .1962 

Özü : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 21 .12 .1961 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 167-200, 7/10 sayılı yazıya: 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm bent ve hidro - elektrik santrallerin sağ

ladıkları faydalar hakkında yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 
Yüksek bilgilerine arz olunur. 

Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm yazılı soru önergesi 

Soru : 
Memleketimizin zirai istihsal verimini artırmada ve aynı zamanda bol ve ucuz enerji elde ede

rek sınai tesisler vücuda getirilmesinde büyük rolü olan bu barajlar sayesinde vilâyet ve mmtaka-
larmda sağlanan faydaların nisbet ve mukayesesi ne olmuştur? 

Cevap : 
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Bahis konusu olan bent ve hidro - elektrik bölge santralleri şunlardır : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Santralin adı 

Sarıyar - Sakarya 
Hirfanlı - Kızılırmak 
Kemer - Akçay 
Demirköprü - Gediz 
Adana - Seyhan 

Kurulu güç 
(Bin kilovat) 

80 
110 

55,2 
79,5 
36 

Bölge 

K. Batı Anadolu 
» » •» 

Batı Anadolu 

Çukurova 

İşletmeye açılış tarihi 

1956 Aralık 
lp59 » 
1958 Ekim 
1960 Mayıs 
1956 Nisan 

Sarıyar ve Hirfanlı Hidro - Elektrik santrallerinin dâhil bulundukları Kuzey - Batı Anadolu 
bölgesinin ihtiva ettiği vilâyetler şunlardır : 

Ankara, istanbul, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kütahya 
ve Afyon. 

Kemer ye Demirköpdü Hidro - Elektrik santrallerinin dâhil bulundukları Batı Anadolu bölge
sindeki vilâyetler şunlardır : 

İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir. 
Seyhan Hidro - Elektrik Santralinin tağdiye ettiği bölge Adana ve Mersin vilâyetlerinden mü

teşekkildir. 
Mezkûr hidro - elektrik santrallerin hizmete giriş senelerinden evvel ve sonra adı geçen böl

gelerde endüstride istihlâk edilen ve otoprodüktör santrallerinden çekilen enerji miktarları ve bun
ların senelere göre artış nisbetleri cetvelde hulâsa edilmiştir. 

Sanayide istihlâk Otoprodüktör sant-
edilen enerji lO" Senelik railerinden çekilen 

Seneler kilovatsaat artış % enerji 103 kilovatsaat 

1953 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1953 

1955 

1957 

1958 

Kuzey - Batı Anadolu Enterkonnekte 
512 645 

643 774 

722 088 

825 304 

900 706 

991 195 

1 070 255 

12.75 

11.2 

14.2 

9.3 

10 

79 

Batı Anadolu Enterkonnekte bölg 
64 833 

103 765 

133 354 

145 359 

30 

14.2 

9 

13 

bölgesi 

esi 

125 895 

136 687 

1.18 372 

55 040 

56 888 

76 916 

63 890 

25 868 

24 732 

24 089 

21 319 
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Seneler 

1959 

1960 

1953 

L955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

Sanayide istihlâk 
edilen enerji 108 

kilovatsaat 

164 558 

187 713 
Serhan 

20 695 

31 882 

54 151 

81 104 

101 315 

104 665 

110 876 

Senelik 
artış % 

14 

•bölgesi 

27 

69.8 

49.6 

24.8 

3 

.5 

Otoprodüktör sant
rallerinden çekilen 

enerji 103 kilovatsaat 

20 079 

4 821 

14 509 

24 642 

17 641 

1 858 

1 943 

2 413 

2 849 
Cetveldeki rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile 80 000 kilovat takatinde olup senede 4 

yüz milyon kilovat - saat enerji üretebilecek kapasiteden bulunan Sarıyar Hidro - Elektrik Santra
linin (bölge toplam takatinin 1956 yılında ancak % 14,2 sini teşkil etmekte idi.) hizmete girme
siyle, evvelki senelerde (1953 - 1955 yılları) sanayide istihlâk edilen enerjinin ortalama artışı % 12,75 
ve 1955 - 1956 arasında Jc 11,2 ye nazaran 1957 senesindeki artışı % 14,2 ye yükselmiş bulunmak
tadır. Aynı zamanda, Kuzey - Batı enterkoımek'e sisteminin paçal maliyetine nazaran kilovat - sa
at maliyeti çok yüksek olan otoprodüktör santrallerinden çekilen enerjinin miktarı da 1956 sene
sindeki 118,4 milyon kilovat - saatin 1957 senesinde 55 milyon kilovat - saata düşmüş bulunduğunu 
müşahade etmekteyiz. 

Batı - Anadolu bölgesinde bulunan Kemer - Akçay ve İJemirköprü - Gediz Hidro - Elektrik san
tralleri ancak 1958 ve 1960 yıllarında hizmete girmişlerdir. 

Bu bölgede kurulmuş ve kurulmakta bulunan sanayi tesisleri. Kuzey - Batı bölgesinde olduğu 
gibi, batı enterkonnekte sisteminden tahditsiz olarak enerji almak imkânlarına sahip bulunuyor
lar. 

Bol ve ucuz enerji üreten hidro - elektrik santrallerin, endüstrinin inkişafında oynamakta ol
dukları müspet rolün en karakteristik misalini Seyhan Hidro - Elektrik santrali teşkil etmekte
dir. 
• Cetvelde verilmiş bulunan rakamların tetkikinden görüleceği veçhile, Seyhan Hidro - Elektrik 

santralinin işletmeye açılış yılma takaddüm eden senelerde sanayide senelik elektrik istihlâki artı
şı ortalaması % 27 raddelerinde iken, Seyhan Santralinin 1956 Nisanında hizmete girmesiyle sene
lik istihlâk artışı 1957 senesinde % 69,8 ve 1958 yılında % 49,6 olmak üzere çok önemli nisbette 
yükselmiştir. 

Bu bölgede de kilovat - saat maliyeti çok yüksek olan otoprodüktör santrallerinden alman ener
ji miktarı önemli bir nisbette düşmüş bulunmaktadır. 

Meselâ 1955 yılında otoprodüktür santrallerinden çekilen 24,6 milyon kilovat - saat enerjiye mu
kabil, Seyhan Santralinin hizmete girişinden sonra 1957 yılında çekilen enerji miktarı 1,8 milyon 
kilovat - saata düşmüştür. 

Bol ve ucuz enerji istihsal eden hidro - elektrik bölge santrallerinin müspet tesirlerini sanayide 
olduğu gibi ekonomik ve sosyal hayatımızın diğer sektörlerinde de müşahade etmek mümkündür, 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 

Sayı : 17 

20 .1 .1962 

Cuım/huriyet Senatosu Başkanlığına 
21 . 12 . 1961 gün ve 167 200 - 7/10 sayılı 

yazılarına K. : 
Yukarda tarih ve sayısı bildirilen yazınız 

ekinde gönderilen ve Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Nedim Evliya tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması istenen ve Bakanlığı
mı ilgilendiren 1, 2, 3, 4, 5, 8 . nci sorularla 
Başbakanlıkça cevaplandırılması istenen 9 ncu 
soruya ait cevaplar sırasiyle aşağıda arz edil
miştir. 

1. Sulama, taşkın kontrolü, enerji istihsali 
ve içııme ve kullanma suyu temini maksatlariyle 
Cumhuriyete kadar 8 ve Cumhuriyet devrinde 
16 aded olmak üzere 24 aded baraj ve bent inşa 
olunmuştur. Bunlara ilâveten metruk 5 aded tâ
rihî bent meveudolup halen kullanılmaz vazi
yettedir. 

2. Bu barajların her birinin enerji ve sula
ma kapasiteleriyle, taşkın koruma faydaları ve 
depolama kapasiteleri ekte sunulan Tablo No. 
1 de gösterilmiş olup bu tabloya tanzim edilmiş 
tabiî göllerle barajsın santraller ithal edilme
miştir. 

Tablo No. 1 in tetkikinden de görüleceği 
üzere mevcut barajlarla 12 015 821 000 m3 su 
iddiihar edilmiş olup 3 492 400 dekar arazi su
lanacak ve 1 789 500 dekar saha taşkından ko
runabilecektir. Yine bu barajlarda kurulan 
hidro - elektrik santrallerin kapasitesi 466 200 
KW olup üretilebilecek yıllık enerji miktarı 
1 421 000 000 (KW) kilovat saattir. 

o. Yukarda madde 1 de zikrolunan 24 
aded bent ve barajın isim, yer ve inşa maliyet
leri yine Tablo No. 1, ile ekli Türkiye haritası 
üzerinde gösterilmiştir. 

Cumhuriyet devrinde yapılan ve ekli Tablo 
No. 1 de 14 neü sırasında başlıyan Çubuk I. 
Bursa - Gölbaşı, Gebere ve Sihke barajları inşa 
tarihleri itibariyle eski ve âmme karakterli ba
rajlar olup kendilerini amorti etmişlerdir. 

İktisadi karakterli ve çok maksatlı olan bü
yük barajların amortisman müddetleri 50 yıl
dır. Bu projelerin hiçbiri bu amortisman müd-
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deUerini doldurmadıklarından amorti olunma
mışlardır. 

Mezkûr barajların geri ödeme hesaplarında 
yatırılan ilk maliyet bedelinin % 5 faiz haddi, 
«Sinking fund» metoduna göre ye baraj göv
desi için 0.00478 amortisman faktörü ve 50 yıl, 

' ikapak, vana v. s. gibi makanilk aksam için 
0.015 amortisman faktörü ve 30 yıl nazarı iti-
ibara alındıktan sonra buna işletme, bakım ve 
yenileme masrafları da ilâve edilerek tesisin 
yıllık gideri bulunmaktadır. Bulunan bu yıllık 
gider maksatlar arasında taksim edilmekte ve 
bu arada taşkın kontrolü ve nehir nakliyatı 
gilbi â'mıme karakterli maksatlar ödeme dışı bı
rakılarak geriye kalan maksatlar arasında geri 
Ödeme tevzii yapılmakta ve bu esaslara göre 
projelerin ekonomik evsafı teslbit edilmektedir. 

Halen DSÎ Genel Müdürlüğü kuruluşuna 
ait 6200 sayılı Kanunun 25 - 31 nci maddeleri 
gereğince hesabolunacak ücret tarifeleri Maliye 
ve Tarıım Bakanlıklarının mütalâaları alınarak 
Bayındırlık Bakanlığının teklifi ile Bakanlar 
Kurulunca tesibit ve tâyin olunmaktadır. 

4. Halen inşaatı devam etmekte olan ba
rajların karakteristikleri ile bugüne kadar sarf 
olunan para miktarları ve ikmalleri için 1962 
ve daha ileriki yıllarda sarfları ieabeden tah
sis miktarları ekte sunulan Tablo No. 2 de ve
rilmiş olup 8 aded barajın ikmali için ceman 
216 milyon Türk lirasına ihtiyaç vardır. 

Bu mey anda bulunan Konya - Altın apa Ba
rajı Özel etütleri icabettirmekte olup halen bu 
etütlere devam edilmektedir. Bu meyanda Prof. 
Penta başkanlığındaki 4 kişilik mütehassıslar 
heyeti gerekli incelemeleri yapmış olup 2 ay 
içerisinde düzeııliyceekleri rapordaki eısaslar dâ
hilinde tanzim olunacak projeye göre inşaata 
devam edilecektir. 

5. Büyük sulama işleri mevcut şebekelerin 
felah ve tevsii (rehabilitasyon), inşaatı bitmiş 
büyük barajlarla ilgili olan sulama tesislerinin 
ikmali ve halen inşa edilmekte olan barajların 
sulama şebekelerinde olmak üzere üç grupta 
mütalâa edilebilir. 

a) Mevcut şebekelerden Menemen, Nazilli. 
Sarayköy, Eskişehir, Çumra, Tarsus - Berdan, 
Malatya Derme, Doğanşehir ve Manavgat - Ulu-
alan sulamaları için 1961 yılında 4 900 000 
T. L. 1962 yılında 8 030 000 T. L. 1963 yılında 
30 920 000 T. L„ 1964 ve ileriki yıllarda 
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77 550 000 T. L. sarf etmek suretiyle 496 700 
dekar arazinin sulama şebekesi tevsii ve ıslah 
edilmiş olacaktır. 

b) İnşaları ikmal edilmiş olan büyük ba
rajlardan, Seyhan Barajının toplam sulama sa
hası 1 860 000 dekar olup 171 500 dekarın su
lama şebekesi inşa edilmiştir. Halen 490 000 de
kar sahadaki sulama tesisleri inşa edilmekte ve 
geriye kalan 1 198 000 dekar sulama tesisinin 
ihaleleri de 1968 yılı sonunda ikmal edilecek 
şekilde programlanmış bulunmaktadır. 

Kemer Barajının sulaıma sahası 380 000 de
kar olup bunun 190 000 dekarında evvelce inşa 
edilmiş sulama tesisleri mevcuttur. Mütebaki 
190 000 dekarlık kısma ait tesislerin inşasına 
halen başlanmış olup 1965 yılında ihaleleri ik
mal edilecek şekilde programlanmıştır. 

Demirköprü Barajının sulama sahası 779 000 
dekar olup bunun 110 000 dekarında sulama te
sisi mevcuttur. 142 000 dekarında inşaat devam 
etmektedir. Mütebaki 527 000 dekarlık kısmı
nın sulama tesislerinin ihalesi de 1968 yılında 
ikmal edilecek şekilde programlanmıştır. 

c) Halen inşa edilmelkte olan Almus (95 000 
dekar), Mamasın (175 000 dekar), Seyitler 
(28 330 dekar), Selevir (83 100 dekar) baraj
larının inşasına paralel olarak sulama şebeke
leri inşaları da devam etmektedir. 

8. Havza ve proje sahalarının su ve toprak 
kaynaklarının developmanı bir bütün olarak 
mütalâa edilmekte ve depolama tesisi ile birlik
te enerji, sulama, taşlkın kontrolü tesisleri de 
tek bir proje mefhumu içinde planlanmakta
dır. Yapılan çalışmalar istikşaf, plânlama ve 
proje gibi üç kademeyi ihtiva etmektedir. Şim
diye kadar 26 havzaya ayrılan yurdumuzun 13 
havzasına ait istikşaf çalışmaları, 3 havzasına 
ait plânlama çalışmaları, 14 münferit projenin 
istikşafı ile 13 münferit projenin de plânlaması 
ikmal edilmiş durumdadır. 

Plânlama ve proje çalışmaları ikmal edilmiş 
>lup inşa edilmiş ve inşa edilmekte olanların 
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dışında ve yukarda bahsedilen havza ve mün
ferit projeler meyanında 85 baraja ait istikşaf 
çalışmaları ikmal edilmiştir. Plânlama çalışma
ları ikmal edilerek halen projelendirilmekte 
olan 6 baraj, Sürgü, Sarmısaiklı, Kurtboğazı, 
Kayaş, Kışlacık ve Karacaören barajlarıdır. Bu 
6 barajın toplam maliyeti 316 000 000 T. L. ve 
toplam kapasiteleri de 1 049 000 000 m3 tür. 

Halen Devlet Su İşleri büyük su işleri etüt 
ve plânlama programı tanzim edilmiş olup 2 
havza ve 60 münferit proje plânlamasını ihtiva 
etmektedir. Bunlardan 17 tanesinin plânlaması 
1962 yılı isonunda ve mütebakisi de 1963 yılı 
sonunda ikmal edilmiş olacaktır. 

Plânlaması ikmal edilen proje, baraj, sula
ma tesisleri, ıslah tesisleri, taşkın kontrolü te-
ısisleri ve enerji tesisleri ünitelerini ihtiva eder. 
İcraat programlarına bu üniteler birbirini it
mam ve beklenen maksimum faydayı temin 
edecek şekilde nazarı itibara alınmakta ve 
priorite sırasına göre icraata geçilmektedir. 

İnşasına karar verilecek projelerin priorite-
leri Hükümet programındaki; 

— Hidro - elektrik santrallerin iktisadi ve 
verimlilik esaslarına göre kurulması, 

— Barajların sulama ve enerji maksatlarına 
uygun tesislerle tamamlanması, 

— Tamamlanan her teisisi bir an evvel işlet
meye açılması suretiyle istihsalin çoğal
tılması, 

Prensipleri göz önüne alınarak tesbit edil
mektedir. 

Başbakanlık adına arz edilen cevap : 
9. % 32 si yatırımlara tahsis edilmiş olan 

1962 bütçesinin yatırımlara ayrılan meblâğının 
% 18 i yani 627 milyonu su kaynaklarının ge
liştirilmesi maksadiyle (DSİ) Devlet Su İşleri 
yatırımlarına tahsis edilmiştir. 

Bilginize arz olunur. 

Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt 

- 4 1 5 — 



i - * 

Barajın ismi 

1. Çavdar hisarı 
bendi (*) 

2. (Mikaya (*) 
3. Büğet (•) 
4. Loşluğun (*) 
5. Semai i (*) 

6. İkinci Osman 
7. Üçüncü Ahmet 
8. I I I ncü Mahmut 
9. Ayvat 

10. Topuzlu 
11. Valide 
12. Sultan Mahmut 
13. Birinci Elmalı 
14. Çubuk I 
15. Bursa - Gölbaşı 
16. Gebere 
17. Sihke 
18. Porsuk 
19. II. Elmalı 
20. Seyhan 
21. Damsa 
22. Sarıyer 

23. Ayrancı 
24. Kemer 
25. Hirfanîı 

Yeri 
Maliyeti 

T. L. 
Göl hacını Sulama sahası Taşkın koruma Enerji 
(1000 m3) Dekar sahası Dekar Kw. 

Kütahya. 
Çorum 
Niğde 
Amasya 
Amasya 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 
Van 
İstanbul 
Adana 
ürgüp 
Ankara 

Konya 
Aydın 
Kırşehir 

3 500 000 
1 500 000 
600 000 
100 000 

10 500 000 
10 000 000 

428 184 230 
4 100 000 

145 000 000 
21 000 000 
21 000 000 
323 866 800 
412 196 700 

1 
Dol. 

500 

800 
750 
m 
160 
240 
950 

2 200 
13 500-
14 200 
3 500 
1. 200 

155 000 
10 000 
680 000 
4 000 

900 000 
28 500 
554 000 

6 000 000 

X 
X 

8 000 
5 000 
1 000 

220 000 

I 700 000 
4 750 

50 000 
380 000 
300 000 

X 
X 

Akköprü 
12 000 

Eskişehir 

850 000 Adana 3x18 

25 000 
300 000 
250 000 

4x40 

3x18 
4x32 

(*) Tarihî barajlar olup kullamlmıyor. 
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Havzalar dâhilinde istikşaflan yapılmış barajlar 

Meriç - Ergene Havzası 
Kırklareli Barajı 
Tekederesi » 

Soğucak 
Poyralı 
Kovacık 

» 
» 
» 

Susurluk Havzası : 
Doğancı 
llcik 
Çavdarhisar 
Kızık. 
Kayaboğazı 
Yunuslar 
Kalkan 
Menent 
l'kizci T. 1er 
Üzümcü 
Susurluk 
Ayaklı 
İvrindi 
Manyas 
Gediz Havzası 
Afşar 
Buldan 

Barajı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Barajı 
» 

Batı Akdeniz Havzası 
Geyik 
Günlükoba. 
Akgedik 
Alaçam 
Yelbelen 
Günece 
Kabarak 
Yapraklı 
Yazır 
Ballık 
Guluman 
Göktaş 
Karaağaç 
Gürleyik 
Sandalcık 
Bademli 
GöUüsar 

Barajı 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 
» 
» 
» 

Gaeak » 
Bağlalı » 
Kızılağaç » 
Kınık * 
Hasköy » 
Antalya Havrası : 
Yalvaç Barajı 
Korkuteli » 
Onaç » 
Kargı » 
Zincirli » 
Yeşilırnıaık Havzan! : 
Kaleboğazı Barajı 
Kanataş » 
Ayvacık » 
Ceyhan Havzası : 
Kanakuz Barajı 
Sarsap » 
Şerefli » -• 
Adatepe » 
Randil » 
Menzelet » 
Kızıltaş » 
Berke » 
Aslantaş » 
Kartaltaya » 
Sarıkız * 
Savrun » 
Kesikkuyn » 
Rozan » 
Araş Havzası : 
Sürbahan Barajı 
Söylemez » 
Taşkesen » 
Boğum » 
Kağızman » 
Karakurt » 
Yenigazi » 
Yeniköy » 
Kür » 
Geçit » 
Asi Havzası : 
Tahtaköprü Barajı 
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Münferit projeler dâhilinde istikşafı yapılmış 

barajlar 

Ankara Projesi : 
İncesu Barajı 
Bolu Büyüksıı Projesi 
Yumrukaya Barajı 
Belkaraağaç » 
Düzce Efteni Projesi 
Hasan!ar Barajı 
Berdan Efrak Projesi : 
Efrenk Barajı 
ÇiviceOmru » 
Berdan » 

. Malatya Projesi • 
Salınanan Barajı 
Medik » 

Plânlaması bitmiş olup projesi yapılmakta c 
Barajlar 

Sürgü Barajı : 
Maksadı (23 800 Ha. sulama) 
Yükseklimi (63,5 m.) 
Depolama hacmi (110X106 m3) 
Tipli (Beton ağırlık) 
Maliyeti (97. 600 000 T.L.) 
Sarımsaklı Barajı : 
Maksadı (6 000 Ha. sulama) 
Yüksekliği (39 m.) 
Depolama hacmi (34X106 m3) 
Tipi (Toprak dolgu) 
Maliyeti 39. 106 T.L.) 
Kurtboğazı : 
Maksadı (Ankara'ya içme suyu temini) 
Yüksekliği (50 m.) 
Depolama hacmi (106X106 m3) 
Tipi (Toprak dolgu) 
Maliyeti (35. 106 T.L.) 
Kayaş : 
Maksadı (Kuımsuyu taşkın) 
Yüksekliği (30 m.) 
Depolama hacmi (9X10fl) 
Tipi (Toprak dolgu) 
Maliyeti (15. 103 T.L.) 
Kışlacık (Kuruçay) : 
Maksadı (Ankara içme suyu) 
Yüksekliği (62 m.) 
Depolama hacmi (40X10G) 
Tipi (Toprak - kaya) 
Maliyeti (50X106 T.L.) 
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FCaracaören Barajı (Antalya) : 
Maksadı (Sulama ve enerji (93. 106 KWH) 
Yüksekliği (78 m.) 
Depolama hacmi (750X10* m8) 
Tipi (Beton kemer) 
Maliyeti (Santral dâhil) (80X10* T.L.) 

.?. ----- Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
f'zımhasanoğlu'nuv, toprağı başka bir mahsul 
yetiştirmeye müsaidolmıyan Bolu'da pancar to
humu ekim sahasının genişletilmesinin düşünü 
lilp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Tarım Bakam (Uıvit Oral'r» cevabı (7/15) 

(Cumhuriyet Sen at <>s M Başkanlığına 
Toprağı başka bir mahsul yetiştirmeye mü

saidolmıyan Bolu'da pancar tohumu ekim sa-
hasının genişletilmesi düşünülmekte midir? Bu 
hususun etraflı olarak Tanın Bakanı tarafın
dan açıklanmasını v? yazılı cevaplandırılması
na delaletlerinizi at-/ VP teklif ederim. 

4 Ocak 1962 
. Bolu Senatörü 

^ırrı Uzunhaisanoğlu 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 18 . 1. 1962 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 35 

Konu: Bolu'da pancar .sahası
nın genişletilmesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 6 .1 .1962 gün ve Genel Sekreterlik 

239/7/15/307 sayılı yazınızla. 

Bolu'da pancar tohumu üretim sahasının 
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzıınhasanoğlu'nun sorusu Bakanlığımız işti
gal sahasına dâhil olmamakla beraber, soru 
doğruca Bakanlığımıza tevcih edilmiş olduğun
dan, bu hususta Sanayi Bakanlığından temin 
edilen malûmat ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
(Okunamadı.) 

Tarım Bakanı Y. 

Ankara, 13 . 1 . 1962 
«Toprağı başka bir mahsûl yetiştirmeye mü

sait olmayan Bolu'da pancar tohumu ekim saha-
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O. Senatosu B : 
sının genişletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ği» sözlü sorusuna cevaptır : 

Orijinal şeker pancarı tohumu üretimi : 
Yüksek malûmları olduğu veçhile Şeker Sa

nayiimizin, şeker pancarı tohumu ihtiyacı yaban
cı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade edile
rek, Şirketimizin de iştiraki ile kurulmuş bulu-' 
nan Tohum Islah ve üretme A. Ş. tarafından 
merale'ketinıiz dâhilinde istihsal edilmektedir. 

Ambarlarda mevcut pancar tohumu stokla 
rı üç senelik ihtiyacı karşılryacak seviyede bu
lunduğundan tohum istihsalini sarfiyata göre 
ayarlamak zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu sebeple 1960 yılında bilûmum ekim saha
larında bir azaltma yapılmış ve 1961 yılında ise 
dahilî ihtiyaç için tohum ekimi tamamen dur
durulmuştur. 

Tohum. Şirketinin hissedarı, bulunan Alman 
Firması ile yaptığı müzakereler sonunda, ihraç 
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maksadiyle 500 ton kadar tohum yetiştirilmesi 
ne muvaffak olunmuş ve Bolu bölgesinin husu
siyetleri göz önünde bulundurularak 1961 yılın 
ela ihraç için bütün ekim sahalarında çiftçi eliy 
le ekimi yapılan yökûn 2 974 dönümden % 80 • 
ine tekabül eden 2 390 dönümü adı geçen böl
geye ektirilin iştir. 1962 yılında hazırlanan prog
ramda ise ekim miktarı 2 500 dönüme çıkanla 
çaktır. 

Mütaa'kıp senelerde memleketimizin ihtiyacı 
için pancar tohumu yetiştirilmesine gidildiğin
de, tohum ihtiyacı \ v tohum yetiştiren diğer 
bölgelerin durumlar! da göz Önüne alınarak Bo
lu bölgesinin yetiştirme kapasitesi nisbetinde 
ekim miktarının artırılması ciheti düşünülmek
tedir. 

Keyfiyeti yüksek ıttılaınıza arz ederiz. 
Derin saygılarımızla 

İmza okunamadı 

»*•<« 

DÜZELTlŞLER 

20 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa 29, satır 17 de : 

Yanlış Doğru 

B. M. 

418 10 Hazine muameleleri giderleri faiz, 
veya ve para farkları 2 823 262 

B. M. 

418 Hazine muameleleri giderleri 
10 Faiz, acyo ve para f arıkları 2 823 262 
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1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

oyların sonucu 

0:1 
hakkındaki Kanuna veriler» 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveldoğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yıırdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekaıta 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

,186 
103 
98 

1 
4 

81 
2 

[Kabul 
ARTVtN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Oaman Saim Sarıgöllü 
BİLECİK 

Talat Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geiboloğlu 
BOLÜ 

Sırrı Uzunhasanıoğlu 
ÇANAKKALE * 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Ze'M İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhoaı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
RdfaJt öztürkçüne 
Sabahattin Tanmarı 
Berç Turan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özbulak 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vîasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Goşfkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
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O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkallııı 
Rnver Akoğlu 

Enıanullah Çelöbi 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
SupM Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçaıı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
FUkret Turhanjgil 

BALIKESİR 
tflrover Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otaıt 

C. Senatosu 
Amil Artus 

Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
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Hasan Kangal 

Sahir Kuruitluoğlu 

Kâzım Or»bay 
[Reddedenler} 

TABU ÜYE 
Mehmet özgüneş 

[Çekinserlerj 
TABİÎ ÜYELER 

Mehmet Şükran Özkayal Refet Aksoyoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortay 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaattin Çe'tin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin DuruiJ 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (I.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

Özel Şahingiray 
ÎZMÎR 

İzzet Birant 
Ömer Lû'tfi Bozca'h 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Jlilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan 
V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 
Suacl Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
.Rıfat özdeş (I.) 
Lû'tfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Uluc 

Mucip Ataklı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RÎZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniiı 
Kâzım Yurdakul 

SÎIRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
iüfalt öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıto alo gl \ ı 

TRABZON 
Şevket Buladoğilu 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
TevÜik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök (1.) 
Âdil Ünlü 

İstanbul 
[Açık üyelikler] 

1 \ Samsun 
*>m<ı 



Döneni : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( Â / 2 ) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 

Bütçe Komisyonu raporu (1 27,1 28) 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/27) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 1 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi „ ~ 

SaiJt : 71 • 1.6oO/.'> 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ivurıüııııea 
22 . 12 . 19G1 tarihinde kararlaştırılan «1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasamı» gerekçesi ve ilisikl eriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin, yapılmasını rica ederini. 
Başbakan 

îsmet İnonv 

[1] SAYILI CETVEL 

GEREKÇE 

istatistik Genel Müdürlüğü 
B, M. Düşülen Eklenen 

303 
307 
418 

50 
94 

15 000 
30 000 
50 000 

301 50 -15 000 Bütçeye konulmuş bulunan ödenek ancak 6 aylık elektrik bede
lini karşılıyabilcliğinden yıl sonuna kadar vâki olacak ihtiyar 
için hu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

/ Tasarrufu mümkün sürülmüştür. 

"i 
71. sayılı Kanuna istinaden 1961 yılında yapılması luzimgel.cn 
tarım sayımı 345 sayılı Kanunla 1963 yılına tehir edildiğinden 
hu miktar ödeneğin tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

307 10 250 000 İki eğitim taburunun yer değiştirmesi bir hudut piyade ala-
20 150 000 ymın jandarmaya intikali ile Genel Komutanlık bünyesinde 12 

bölge kumandanlığının ihdası neticesinde bunların teşkilât
lanması için yapılan personel tâyinleri dolayısıyie İni. tertiplere 
ödenek ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur, 

http://luzimgel.cn


B. M. Düşülen Eklenen 

40 100 000 Batı - Almanya'dan mubayaa edilen sahil muhafaza botlarının 
muayene, tecrübe ve tesellümü için gönderilen heyetlerin gider
leri ile, iki jandarma personelinin Almanya'da yapılan jimnas-
tıraktaya iştirak masraflarını ve Kanada'da yapılan polis şef
leri toplantısına katılan 3 subayın yolluklariyle CENTO progra
mı gereğince Tahran'da yapılmış bulunan uyuşturucu madde
ler toplantısına iştirak eden heyetlerin masraflarının karşıla 
nabilmesi için bu miktar ödeneğin ilâvesi zaruri görülmüştür. 

309 33 100 000 / Tasarrufu mümkün görülmüştür'. 
409 10 400 000 \ 

Dışişleri Bakanlığı 

203 50 000 Yugoslavya'da devletleştirilen Türk inalları karşılığı verilecek taz
minatın tevzii ile vazifeli komisyonda yeniden görevlendirilen per
sonelin ücretlerini karşılamak üzere İm miktarın ilâvesine ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 

308 11 20 000 Muhtelif hastanelerde tedavi gören ve yıl sonuna, kadar tedavisi 
gereken memurların tahakkuk etmiş ve edecek tedavi ücretleri
nin karşılanabilmesi için bu miktar ödeneğin ilâvesine zaruret 
görülmüştür. 

îmar ve îskân Bakanlığı 

301 50 20 000 Bakanlık binasında bulunan 4 aded asansör ile 200 lük santral ve 
diğer elektrikle işliyen makinalann daimî surette çalışması do 
layısiyle bütçe ile konulan ödenek kâfi gelmediğinden bu mikta
rın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

302 40 20 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

A/2 

Bayındırlık Bakanlığı 

783 40 20 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür, 

O. Senatosu ( S. »Sayısı : 20 ) 



B. M. Düşülen Eklenen 

— 3 
[2] SAYILI CETVEL 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

•418 94 40 000 71 sayılı Kanuna istinaden 1961 yılında yapılması lâzmıgelen 
tarım sayımı 345 sayılı Kanunla 1963 yılma tehir edildiğinden 
bu miktar ödeneğin tasarrufu mümkün görülmüştür. 

461 20 140 000 CENTO Paktı Sekreterliğinin her türlü giderleri maddesine ko
nulmuş bulunan ödenekten şimdiye kadar sarfiyat yapılmadığı, 
bu sekreterlik masraflarının başka kaynaklardan karşılandığı 
anlaşılmış bulunduğundan bu miktarın tasarrufu mümkün görül
müştür. 

[3] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı 

312 40 000 Yugoslavya'da devletleştirlen Türk malları karşılığı verilecek 
tazminatın tevzii ile vazifeli komisyonun büro ve sair her çeşit 
giderlerini karşılamak maksadiyle yeniden açılan bu bölüme 
ödenek konulması gerekmiştir. 

462 140 000 Mısır Hükümeti ile siyasi münasebetlerimizin kesilmesi üzerine 
Mısır'daki her türlü hak ve menfaatlerimizin himayesi isviçre 
Hükümetinden istenilmiş ve" ıbu isteğimiz adı geçen Hükümet 
tarafından kabul edilmiştir. 
Halen Kahire'de Büyükelçilik ve Başkonsolosluk, iskenderiye'de 
ise Başkonsolosluk olmak üzere Devlet malı 3 binamız mevcuttur, 
Bu binaların bakım, onarını ve koruma giderleri ile hak ve men
faatlerimizin himayesi bakımından yapılacak diğer her türlü 
giderlerin isviçre Hükümetinin talebi üzerine ödenmesi icabet-
mektedir. 
Bu itibarla mezkûr giderleri karşılıyabilmek için (Himayenin 
gerektirdiği her türlü giderler) adı ile yeniden açılan bölüme 
ödenek konulmasına zaruret hasıl olmuştur. 

[4] SAYILI CETVEL 

Başbakanlık 

203 43 600 1961 bütçesinde 263 sayılı Kanun gereğince yapılan zam- nazarı 
dikkate alınmamış olduğundan bu miktar ödeneğin ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

Diyanet işleri Başkanlığı 

201 12 154 000 1961 yılı bütçesinin aylık, ücret ve emekli keseneği tertiplerine 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 



Eklenen 

1 675 fiilî kadrolara nazaran noksan ödenek konulmuş bulunduğun-
15 000 dan yıl sonuna kadar bu tertiplerden yapılması gereken ödemeyi 

1 950 000 temin için 'bu tertiplere ödenek eklenmesine zaruret bulumnak-
70 000 tadır. 

Milli Savunma Bakanlığı 

26 186 351 Millî Savunma Bakanlığının Maliye Bakanlığına hitabeden 21 
3 553 017 Eylül 19G1 tarihli vcKıtıp. 5061 d 638/11-61 sayılı yazısında, 1961 
2 885 000 malî yılı bütçe teklifinin Kurucu Meclise sunulmasından son m 

398 436 bütçeye malî külfet yükliyen bâzı masraf kanunları kabul okın-
326 860 duğu, Hükümetin direktifine uygun olarak bu masraf kanııu-
243 500 hırının bütçe teklifinde değişik şekillerde nazara alındığı, bir 
893 472 kısmına ise hiç yer verilmediği, bilmelice 'Millî »Savunma Ba-

2 632 850 kanlığı bütçesinin üzlük hakları tertiplerinde yüz milyon lira-
615 400 yi mütecaviz bir noksanlık meydana geldiği belirtilmiş ve maaş 

tertibinden 77 milyon, ücret tertibinde)) 3 milyon, asistan taz
minatı olarak 615 bin, hizmet eri tazminatı tertibinden 14.5 
milyon ve emekli keseneği karşılıkları tertibinden 6,-1 milyon 
lira olmak üzere ceman. 101 51.5 liralık ek ödenek ihtiyacı be
yan edilmiştir. 
28 Şubat 1951 tarihli ve 5750 sayılı (Avrupa Kkonomik İş Bir
liği Sözleşmesi ve Mars ha II Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde 
temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye ta
allûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şekli hakkında 
'Kanun) gereğince, 1961 malî .yılı bütçesinden önceki bütçeler
de, gelir büfıçesi kalemleri arasında «Karşılık paralar» adını ta
şıyan bir bölüm açılmamış; T. C. Merkez Bankasuıdaki karşı
lık paralardan bütçe ihtiyaçları için liberasyon yapıldıkça, yu
karda adı geçen kanunun 1 nci maddesi gereğince karşılık pa
radan faydalanacak olan daire bütçesine bir taraftan tahsisat 
kaydedilmek, bir taraftan da gelir bütçesine yelir kaydedil
mek suretiyle özellik arz eden bir ek ödenek mekanizmamı uy
gulanmış ve .bu durumlar Kesin, hesap kanunlarına aksettir/ 
mistir, 
.1961 bütçesi hazırlanırken gelir bütçesine karşılık paralar bo
lümü açılmak ve hizasına da bu kaynaktan beklenen gelir yazıl
mak suretiyle yıllarca devam eden bütçe dışı ek ödenek meka 
ui'Zmasına son. verilmek istenilmiştir. Ancak, evvelki yıllarda 
karşılık paralara uygulanan ytıkarıki mekanizma ile verilmiş 
ödeneklerden kullanılmamış olan bakiyelerinin ertesi yıl büt
çelerine eklenmesini sağlıyaıı 2 nci maddesi de şöyledir : 
«1 nci madde gereğince ödenek kaydedilen mebaiiğden yılı için 
de sarf edilmiyen kısmı aynı hizmetlere tahsis olunmak' üzere 
ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve mevcut veya yeniden açı
lacak bolüm ve maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur.» Evvelki yıllarda, karşılık paralardan, kanunun 1 nci 
maddesi gereğince ek ödenek şeklinde ilâve edilen, ödeuekier-

O. Senatosu ( S. Sayısı ; 20 ':• 



B. Al. Düşülen Eklenen 

den kullanılraıyan ve 2 nci madde gereğince ertesi senelere 
devri mümkün olan ödenek bakiyesi, tutarının 50 milyon lira
sı Hazine ile Millî Savunma Bakanlığı arasında varılan ve Millî 
Savunma Bakanlığının 9 . 5 .1961 tarihli Komp. 5000.1-688/111-
44.1-61 sayılı yazısiyle teyidedilen mutabakata göre, gelir büt
çesinde (karşılık paralar) başlığı hizasına konulan 550 milyon 
liraya dâhil olarak kabul edilmiş, bakiye 58 milyon lirası 5750 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin uygulanmasına karşılık tu
tulmuştur. Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığının 21 
Eylül 1961 tarihli yazısı ile istediği ek ödenekleri, 28.10.1961 
Tarihli mucip ile aşağıdaki miktarlarda karşılamıştır : 

Maaş 30 590 000 
Ücret 1 50O 000 
Emeldi keseneği 3 000 000 
6775, 6996, 7281 tayılı K. G. tazminat 615 000 
Hizmet eri tazminatı 13 645 000 

Bu suretle ceman 49 350 000 liralık ek ödenek ilâve edilmiş 
olmaktadır. 
Bu kere, vâki talep üzerine Millî Savunma Bakanlığından alı
nan 5 aralık 1961 tarihli ve Komp. 5061-2116/111-1252-61 sa
yılı yazıda maaş tertibinden 32 624 368 lira, ücret tertibinden 
968 796 lira, emekli keseneği 'karşılıkları tertibinden 4 141 722 
lira, ki toplam olarak 37 734 886 lira ek ödenek ihtiyacı beyan 
edilmiştir. Bu itibarla, yukarda ki' tertiplere talebedilen miktar
lar üzerinden ödenek ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

İçişleri Bakanlığı 
202 12 400 000 1961 yılı bütçesine noksan ödenek konulmuş olduğundan bu 

miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

206 12 30 000 Vâki ihtiyaca göre çocuk zammı için bu miktarın ilâvesine za
ruret hissedilmiştir. 

308 11 5 000 Yıl sonuna kadar tedavisi gereken memurların tahakkuk etmiş 
ve edecek olan tedavi giderlerini karşılamak üzere ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Millî Savunma Bakanlığına ait zam gerekçesinde açıklanmış bu
lunan durum Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin maaş, üc
ret ve emekli keseneği tertipleri için de (bahis mevzuu bulunmak
tadır. Nitekim mezkûr kumandanlıktan alman Loj. §. 1. Ks. Pl. 
ve Büt, ifadeli 30.12.1961 tarih ve 263744-22481 sayılı yazı ile 
201 maaşlar bölümünün 11 nci maddesine 758 000, 12 nci mad
desine 15 414 291, 202 nci /bölümün 11 nci maddesine 1 350. 
203 nen bölüme 2 720 ve 209 nen emekli keseneği bölümüne 

('. Senatosu ı S. Sayısı : 20 : 

201 11 
12 

202 11 
203 
209 

758 000 
15 415 000 

1 350 
2 720 

875 543 
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B. M. Düşülen Eklenen 

* 

875 543 lira ek ödenek verilmesi talebedilmiştir. Bu itibarla adı 
geçen tertiplere bu miktarlarda ödenek ilâvesi zaruri görül
müştür. 
Diğer taraftan Jandarma Genel Kumandanlığının Aralık ayı 
maaş ve emekli kesenekleri karşılığının ek ödenek istihsalinden 
önce tediyesi zarureti ile karşıkarşıya kalınmış ve 28.11.1961 ta
rihinde defterdarlıklara sarf mezuniyeti verilmiştir. 

206 12 81 300 Yıl içinde vâ'kı ihtiyaca binaen çocuk zamîmı, doğum yardımı ve 
22 60 000 yakacak zammı maddelerine bu miktar ödeneklerin ilâvesine 
40 8 735 zaruret hâsıl olmuştur. 

219 6 150 6775 sayılı Kanun gereğince hâkimlere verilecek tazminat bölü
müne konulmuş bulunan ödenek kâfi gelmediğinden bu miktarın 
ilâvesine zaruret hasıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 

201 12 7 000 000 Maaş ve ücretlere yapılan % 20 zam 1961 yılı bütçesinde tam 
203 12 107 000 olarak nazara alınmamış bulunduğundan bu tertiplere ödenek 
209 893 000 ilâvesine zaruret hissedilmiştir. 
488 20 000 27 Mayıs inkılâbı dolayısiyle halkımızın Hazineye yapmış ol

dukları bağışların değerlendirilmesi işlerinde çalışan kuyumcu 
ve bilirkişilerin tahakkuk etmiş ve edecek olan yevmiyelerini 
karşılamak üzere bu miktar ödeneğin ilâvesi zaruri görülmüş
tür. 

Çalışma Bakanlığı 

202 11 25 000 263 sayılı Kanunla maaş ve ücretlere yapılan % 20 zam karşı-
12 30 000 likları tam olarak konulmamış (bulunduğundan bu miktar öde

neğin ilâvesi gerokmştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kamun tasarısı 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 635 000 liralık aktarma yapılmıştır.. 

MADDE 2. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A / l ) işaretli cetvelin alişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerinden 180 000 lira 
düşülerek aynı cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplerine olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A / l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine 65 687 959 lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. Öktem 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
. E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı imar ve iskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

22 . 12 . 1961 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
İV. Su 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S, Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gür san 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Puladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 



Hükümetin teklifim bağlı ccttuMar 
[1] SAYILI CETVEL 

İnisülen Kkio'uon 
B. M lira I i m 

(A/ l ) 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

'501 Merkez daireleri büro giderleri 
50 Aydınlatma 45 000 

:.î0y Basılı kağıt \e deflerler 15 000 
:U)7 Yolluklar 

50 EeneJbi uzman ve hizmetliJerle bunlara yardımcı personelin 
yollu İv ve başka giderleri. :Î0 000 

4.18 .Sayını giderleri 
!)4 Ziraat sayımı Üıer eeşit giderleri 50 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

HOT Yolluklar 
ti» Sürekl i görev yol luğu , 250 000 
20 Geçici görev yolluğu ' 150 000 
40 Yalbaneı memleket le r yol luğu 100 000 

Bölüm lopla mı 500 000 

:-î0!> Taşıt giderleri 
:î;î İller kara taşıtları ve deniz mu'hafaza vasıtaları işletme ve 

kira bedeli 100 000 
-JÖî) Muayyena t 

10 Tayın a t 400 000 

Dışişleri Bakanlığı 

20'i .Merkez -geçici hizmetliler ücreti 50 00u 

Bayındırlık Bakanlığı 
;10<s 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 

yollukları 
1 1 Merkez 20 000 

înıar ve iskân Bakanlığı 

.'.401 Merkez daireleri büro giderleri 
50 Aydınlatma 20 000 

302 Vilâyetler' büro giderleri 
20 Döşeme 20 000 

(A/İ ı t ot)l a m ı 045 000 035 000 

O. Senatosu t S, Sayısı : 20 



9 

B. M. 

(A/2) 

Bayındırlık Bakanlığı 

783 Limanlar yapım giderleri 
40 istikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğeı 

giderler 

[2] SAYILI CETVEL 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

418 Sayım giderleri 
94 Ziraat sayımı hor çeşit giderleri 

Dışişleri Bakanlığı 

4Bi Daimî sekreterlikler genel giderleri 
20 OENTO Faiktı Sekreterliğinin her türlü giderleri 

I.KişiÜoî KkleiiHj 
lira lira 

(A/2) toplamı 

Genel toplam 

20 000 

20 000 

635 000 635 000 

Düşülen 
Lira 

40 000 

.140 000 

Toplam 180 000 

•Ü2 

462 

[3] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı 

Yugoslavya'da devle üleştin km Tünk malları (karşılığı verilecek tazminatın 
tevzii ile vazifeli komisyonun büro ve sair1 iher çeşit giderleri 

Himayenin gerektirdiği her türlü giderler 

40 000 
140 000 

Toplam 180 000 

C. Senatosu 1 S. Sayı» : 20 ) 
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Eklenen 

B. M. Lira 

308 4598 sayılı Kanım gereğince ödenecek ıtedavi masrafları ve harcırahları 
11 Merkez 5 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 
201 Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat maaşı 758 000 
12 Vilâyetler sulbay, ımemuır ve erat maaşı 15 420 000 

Bölüm toplamı 16 173 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 350 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 2 720 
206 4178, 4598 ve 235 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam. ve yardımlar 

12 Vilâyetler sulbay, memur ve astsubay ve uzanmalıların çocuk zammı 81 300 
22 Vilâyetler sulbay, memur ve astsubay ve uzatmalıların doğum yardımı 60 000 
40 Yakacak zammı 8 735 

Bölüm ıtoplamı 150 035 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 875 543 

219 6775 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 6 150 

Maliye Bakanlığı 
201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları maaşı 7 000 000 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 107 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 

maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 893 000 
488 Hazineye bağışlanan zinet eşyası ile Hazinede 'mevcut kıymetli ayniyatın 

değerlendirilmesi için bilirkişi ücret ve 'her Tjeşilt giderleri 20 000 

Çalışma Bakanlığı 
202 Ücretler 

11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

üölüım toplamı -

Genel toplam 65 

25 000 
30 000 

55 000 

687 959 

C. Senatosu { S. Sayısı ; 20 ) 
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1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun tasarısı (1/28) 

T. C. 
Başbakanlık 10 .1 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1660-77 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanılıar Kurulunca 
4 . 1 . 1902 Sarihinde kararlaştırılan «1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
îsmet İnönü 

[1] SAYILI CETVEL 

GEREKÇE 

Başbakanlık 
B. M. Düşülen Eklenen 

401 20 50 000 Kardeşlik haftası, 27 Mayıs inkılâbının yıl dönümü, Anayasanın 
30 25 000 halkoyuna, sunulması. ."> Kylül \V,(\\ de imzalanan Millî And'm 

halka tanıtılması münasebetiyle hazırlanmış olan, muhtelif dö
viz, pankart ve broşür ile Devlet Plânlama Teşkilâtına ait Plân
lama Dergisinin, Devlet Matbaasının normal işine ilâveten, mev
cut işçilere fazla mesai ücreti verilmek suretiyle bastırılması ve 
Resmî Gazetenin gerek baskı, gerekse sayfa adedinin geçen yıl
larla kıyaslanmıyacak derecede artmış bulunması neticesinde 
işçi gündelikleri ile 6452 ve 6772 sayılı kanunlar gereğince veri
lecek ödenekleri ve İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primleri, 
elektrik, mürekkep ve diğer malzeme sarfiyatını karşılamak üze
re bu tertiplere zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

418 94 1 026 000 ' 71 sayılı Kanunla 1961 yılında yapılması gereken tarım sayımı 
345 sayılı Kanunla 1963 yılma tehir edildiğinden tasarrufu müm
kün olmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

452 25 000 Kadastro alanında fotogrametri sisteminin tatbiki dolayısiyle sa-
tmalınmış olan teknik aletlerin çalıştırılabilmesi için gereken me
totları yerinde öğrenmek üzere yabancı memleketlere göndrile-
cek elemanların yolluk ve diğer masraflarının karşılanabilmesi 
için bu miktar ödeneğin ilâvesine ihtiyaç hissedilmiştir. 

476 25 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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B. M. Düşülen Eklenen 

İçişleri Bakanlığı 

30 000 Bn tertibe konulmuş ulan ödenek tamamen sarf edilmiş bulundu 
ğundan vilâyetlerden alınan İhtiyaç listelerine göre bu miktarın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. 

f> 000 Tedavisi gereken .memurların tedavi ücretleri ile reçete bedelle
rinin karşılanabilmesi için zammı gerekmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

207 J 000 Yabancı dil İmtihanını kazanmış bulunan bir memura, veril;nesi 
zaruri olan ikramiye bedelini karşılamak için bu tertibe Ödenek 
eklenmesine, ihtiyaç görülmüş!ür. 

304 11 100 000 Bu tertipteki ödeneğin büyük hir kısmı 17 vilâyette yapılmakta 
olan arazi tahririnde kullanılan basılı kâğıtların sevk işine sar]' 
olunmuştur. Gelir Vergisi Kanununun tatbikatında kullanılması 
gereken basılı kâğıtların mülhakata sevkı için bu bölümde yeteri 
kadar ödenek kalmamış bulunduğundan zam yapılması gerekmiş
tir, 

407 50 500 000 206 saydı Kanunla kabul edilmiş olan Bina ve Arazi vergiler 
misilleri 309 .sayılı Kanunla indirilmiş bulunduğundan bu mikta
rın tasarrufu mümkün olmuştur. 

418 10 2 823 262 Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

410 20 500 000 Bu tertibe konulan ödeneğin büyük bir* kışını ödeme emrine bağ 
lanmış bulunmaktadır. Mezkûr ödenek" 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu gereğince, tahakkuk eden iemizlenıe ve aydınlat 
ma resimleri ile, iştirak payları, taşınır ve taşınmaz malların s^ 
tıslarının ilân ücretleri ve Hazineye ait taşınmaz malların bil A 
mum idare masrafları karşılanmaktadır. 
Şimdiki halde satışa, arz edilmiş külliyetli miktarda taşınır mal 
mevcut bulunmakta, olup bunların ilân bedeli erinin birçok şehir 
terdeki imar hareketi sebebiyle gerek d alnı evvelki yıllarda ta
hakkuk eden, gerekse bu yıl içimle tahakkuk edecek olan iştirak 
paylarının karşılanabilmesi için bu miktar ödenek ilâvesi gerek 
mistir. 

41)1 1.00 000 Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Devlet borçları 

• 821 2 000 000 Bu tertipteki ödenek tamamen sarf edilmiş bulunmaktadır. Hak 
sahiplerinin tahakkuk etmiş olan istihkaklarının ödenebilmesi 
için bu miktar ödeneğin ilâvesi zaruri görülmüştür. 

826 823 262 1961 yılı içinde Doyçe Markın kurunda vâki değişiklik dolayısiy-
le, Almanya'dan teinin olunan 147 milyutı Doyçe Marklık kredi 
İçin 1961 yılı bütçesine konulan ödeneği' zam yapılmasına, zaruret 
hâsıl olmuştur. 

206 12 

308 11 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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Eklenen 

Milli Eğitim Bakanlığı 
25 OUÜ J9GI malî yılı bütçesi tesbit edildikten sonra çıkan 237 saydı ] a-

5 OüO sil Kanunu şümulüne giren müsteşarlara ait binek otomobilleri 
ile hizmet otomobillerinin akar yakıt ve onarmaları tein bütçeye 
ödenek konulamamış bulunduğundan, bu tertiplere zam yapıl
ması gerekmiştir. 

1 (>0Ü <KK) 222 .şayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yeniden açılma
sına ve 1 Ekim 1901 tarihinde tedrisata başlamasına karar veri 
bit eğitim enstitülerinin zaruri ihtiyaçları ile ilk tesis masrafla
rını karşılamak üzere bu tertibe zam yapılması zaruri görülmüş
tür. 
Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

015 (i{;<! 2(>'i sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan % 20 zam karşılıkla
rının 1901 bütçesinin ihzarı sırasında bu tertibe, ithal edileme
miş bulunduğundan ödenek eklenmesine zaruret görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı 

15 (!!'f) Ihı tertibe konulmuş olan ödenek tamamen sari' edilmiş bulundu
ğundan tahakkuk etmiş ve yıl sonuna kadar tahakkuk edecek is
tihkakların ödenebilmesi için ödenek eklenmesine zaruret görül
müştür. 

•I. 000 Müstahdemlerin bir kısmına ödeneğin kâfi gelmemesi sebebiyle 
giyim eşyası alınamamıştır. Bunların ihtiyaçlarının temini için 
zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Ticaret Bakanlığı 
Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

:> 000 19(5.1 yılı içinde açılmış olan yabancı dil imtihanını kazanmış 
bulunan bir memura verilecek ikramiyenin Ödenebilmesi için 
eklenmişti i'. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

420 OÜÜ Cüzam savaşında personel yetiştirecek ve savaş kampanyasını 
idare edecek «Cüzam Eğitim ve Araştırma Enstitüsü» inşaatı 
1 410 000 liraya ihale edilmiştir. Bugüne kadar 990 bin liralık 
inşaat bitmiş 420 bin lira açık vardır. Dünj'-a Sağlık Teşkilâtı 
ve UNİCEF'le yapılan anlaşma gereğince inşaatı Şubat 1962 de 
bitmesi gerekmektedir. İnşaat bu tarihte 'biterse 4 senelik savaş 
plânı gereğince ÜNİCEF savaş kampanyasına 4 milyon liralık 
malzeme yardımı yapmayı taahhüt etmiştir. 420 000 lira temin 
edilirse, nem memleketimizin bir derdi dalha hal yoluna girecek 
hem de memlekete 4 milyon liralık malzeme yardımı temin 
edilmiş olacaktır. 

(.'. Senatosu < S. Sayısı : 20 "ı 
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B. M. Düşülen Eklenen 

307 25 
92 

417 
417 10 

62 000 
75 000 

1 500 000 
1 500 000 

422 
427 
429 
452 

40 
10 

7 500 
68 500 

1 500 000 

Tarım Bakanlığı 

Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Bu bölüme konulmuş olan ödeneğin büyük 'bir kısmı sarf edil
miştir. Bakiye ödenek Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölge
siyle Güney - Doğu vilâyetlerinde geniş mikyasta yapılmakta 
olan zirai mücadele giderleri ile tütün mildiyösü hastalığı sebe
biyle imha edilen tütünlerin bedelini karşılıyamıyacağından 6968 
sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile fikir mutabakatına varıldığından müstahsilin alaca
ğının ödenebilmesi için bu miktar ödeneğin ilâvesi gerekmekte
dir. 

Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

333 000 Bu bölümdeki ödenek, yabancı memleketlere gönderilecek tek
nik elemanların ancak ilik 6 aylık ihtiyaçlarını karşılıyabilmek-
tedir. Esasen dış memleketler kontenjanı 60 kişi >olup halen 
24 kişi yabancı memleketlerde ıstaj görmektedir. Bu İtibarla 
ihtiyacın karşılanabilmesi için bu miktarın ilâvesine zaruret 
görülmüştür. 

20 100 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

453 20 ' 100 000 Üyesi bulunduğumuz OEEO, PAO, CBNTO ve EPA teşkilâtı 
memleketlerinde yapılan ve yapılacak olan kongre, konferans 
ve toplantılar için bu bölüme konulan ödenekten 50 000 lira 
civarında bakiye kalmış ve bu miktarın ilerde yapılacak top
lantılara kifayet etmiyeceği ve bu sebepli1 de mezkûr memle
ketlere karşı taahhütlerimizin tanı olarak yerine getirilemiye-
ceği anlaşılmış bulunduğundan zam yapılmasına, zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Sanayi Bakanlığı 

307 40 10 000 Meveut ödeneğin yetmemesi sebebiyle eklenmesi gerekmiştir. 
418 10 000 Mevcut ödeneğin sene ısonuna kadar yapılacak tahlil masraf

larına kifayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan zam yapılma
sına zaruret görülmüştür. 

419 20000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

761 20 1000 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

C. Senatosu < S. Sayısı : 20 ) 
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B. M. Düşülen Eklenen 

Bayındırlık Bakanlığı 

Tasarrufu mümkün görülmüştür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası için bütçeye konulan 
ödenek tamamen harcanmıştır. Halen tahakkuk etmiş olan bir
çok istihkaklar ödenememekte ve bu sebeple mütaahhitlerin 
sızlanmalarına ve hakiki şikâyetlerine yol açmaktadır. Tahak
kuk etmiş olan istihkaklarla yıl sonuna kadar olan ihtiyaç 
için bu miktarın eklenmesi zaruri gorilini ektedir 

776 11 8 000 000 Havaların müsait gitmesinden istifade edilerek demiryolu inşaa
tına hızla devam edilmektedir. Bu tertibe konulmuş bulunan öde
nek ise bitmek üzere bulunduğundan, tahakkuk etmiş ve yıl sonu
na kadar tahakkuk edecek istihkakların ödenebilmesi için bu mik
tarın ilâvesi gerekmiştir. 

783 10 8 000 000 Bu tertiplerden bu miktar ödeneklerin yıl sonuna kadar sarf edi-
11 15 019 000 lemiyeceği anlaşılmış bulunduğundan tasarrufu mümkün görül -

müştür. 

929 10 000 000 222 ve 308 sayılı kanunlar gereğince yurdumuzun muhtelif bölge
lerinde yaptırılmakta olan ilköğretim okulları ile öğretmen loj
manları inşaatı karşılığı olarak Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
den aktarılan 43 900 000 liralık ödenek tamamen harcanmış olma
sına rağmen bugün için vâcibüttediye miktarları milyonları aşan 
mütaahhit alacaklarını karşılamak ve malî yıl sonundan itibaren 
bitirilmesi gereken taahhütlerin ikmalini mümkün kılmak üzere 
/anımı zaruri görülmüştür. 

Tarım Bakanlığı 

772 10 120 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

[2] SAYILI CETVEL 

A / l 

Maliye Bakanlığı 

202 12 2 000 000 % 20 zam sebebiyle bu tertibe konulan ödeneğin malî yıl sonuna 
kadar olan ihtiyaçları karşılıyamıyacağı anlaşılmış bulunduğun
dan zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 

4>90 2 700 000 Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki 223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ihracına me
zuniyet verilen ve T. C. Merkez Bankası Banknot Matbaasında 
bastırılmakta bulunan tasarruf bonolarının her türlü giderlerini 
karşılamak üzere bu bölümde meveut ödenek kâfi gelmiyeceğinden 
bir miktarın ilâvesi zaruri görülmektedir. 

741 19 420 000 
746 5 000 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
20Ü 1.1 50 000 Merkezde istihdam edilenlerin gocuk adedine göre çocuk zanOa-

12 2 000 000 cinin ve vilâyetler için konulmuş bulunan ödeneğin tamamen su.i 
edilmiş bulunması dolayısiyle malsandıklarmdan vâki çocuk zum
un taleplerini karşılayabilmek için bu tertiplere ödenek eklenme-
sine zaruret hissedilmiştir. 

2 l i 500 000 365G sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesai .saati hari
cinde çalıştırılanlara verilecek ödenek tamamen sari' edildiğin
den gece tedrisatı yapan okullardaki .normal faaliyetin (sağlana
bilmesi için mesai saati dışında ve bilhassa geceleri ders veren 
Öğretmenlerin tahakkuk eden ücretlerinin ödenmesi zaruri bu
lunduğundan eklenmesi gerekmiştir. 

217 20 500 ÜOO Askerlik dersleri öğretmenlerine verilen ders ücretleri için 1961 
yılında alman ödenek tamamen sari' edilmiş bulunduğundan ta
hakkuk etmiş ve edecek olan ders ücretlerinin ödenebilmesi için 
bu miktarın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

•10 1] 500 000 Ortaöğretime bağlı okullardan alman ders ücreti cetvellerine gö
re bu tertipten yollanmış olan ödeneklerin tamamen sarf edildi
ği anlaşıldığından tahakkuk etmiş ücretlerin düyuna kalmaması 
için eklenmesine zaruret hasıl olmuştur. 

• ÎÛİ 11 50 000 Bütçe ile verilen ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden muhabera
tın temini için bu bölüme zam yapılması gerekmiştir. 

:-07 10 1 000 000 Bir yerden diğer bir y^n> nakledilen öğretmen ve memurların 
daimî vazife harcırahı tamamen sarf edilmiştir. .Eğitim merkez
lerinde görevlendirilen öğretmenlerle, muvakkat öğretmenlere 
verilecek yolluklarla ve yeniden yapılan tâyinler dolayısiyle tahak
kuk eden yollukların düyuna bırakılmaması ve ilgililerin mağ
dur edilmemesi için bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

;>>0S 12 ;>00 000 Bu bölüme konulmuş bulunan ödenek tamamen sarf edilmiştir. 
Birçok öğretmen ve memurun tedavi ücretleri ile yolluklarının 
karşılanabilmesi için bu miktarın ilâvesine zaruret hissedilmiştir. 

i2;> GO 000 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sene içinde istasyon yanın
daki yeni binaya taşınmış ve bu binanın yakacak, elektrik, su, 
mefruşat tadil ve onarımı bu tertipten karşılanmış bulunmakta
dır. Vâki ihtiyaca binaen ödenek eklenmesi gerekmiştir. 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

792 47 000 000 Karayolları Gene) Müdürlüğünün 1960 yılında tahakkuk etmiş 
bulunan ol milyon liralık gümrük borcunun ödenmesini temin 
için ve mezkûr Genel Müdürlüğün muhtelif ihtiyaçları dolayı
siyle teklif etmiş bulunduğu 67 milyon liralık ek ödenek talebini 
kendi geliri ile temin edilemiyen kısmına karşılık olmak üzere 
eklenmesi gerekmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı .• 20 ) 
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[3] SAYILI CETVEL 

B. M. Düşülen Eklenen 

493 10 000 000 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tevfikan yapılması 
lâzımgelen zirai kazançların ekim ve sayım beyanında kullanıla
cak defter ve sair basılı kâğıtların düzenlenip vergi dairelerine 
teslimi ile vazifelendirilen muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine, 
mezkûr kanunun 246 ncı maddesi mucibince takdir ve tâyin olu
narak verilmesi gereken ücretlerin karşılanmasını temin için ye
niden açılan bu bölüme ödenek konulmasına zaruret hasıl olmuş
tur. 

495 180 000 Hazinece satılan gayrimenkul bedellerinin 223 sayılı Kanun ge
reğince tasarruf bonosuna tâbi olması dolayısiyle, gerekli ihtiya
cı karşılamak üzere yeniden açılan bu bölüme ödenek ilâvesine 
zaruret görülmüştür. 

O. ftift«*«ra (S. S*J5*3 8Û) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde- değişiklik yapıl

ması halikında kamın tasarısı 

MADDE 1.— 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(30 899 262) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1981 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağla (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (67 260 000) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
(10 180 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
lîye Bakanı yürütür. 

4 . 1 . 1962 
* Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakam 
/. Gür san 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Pulatoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adialet Bakanı 
8. Kuruttuoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

8. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E, Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yaym ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

C. Senatosu (S. Sayısı : 20 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. 
Düşülen Eklenen 

lira lira 

A / l 

Başbakanlık 
401 Matbaa giderleri 

20 İşçi gündelikleri 
30 Diğer işletme ve yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

50 000 
25 000 

75 000 

istatistik Genel Müdürlüğü 

418 Sayım giderleri1 

94 Ziraat sayımı her çeşit giderleri 1 026 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 25 000 

476 Kurs ve okullar umumi giderleri 
20 Tapulama kursları umumi giderleri 25 000 

İçişleri Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 30 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ücretleri ve yol

lukları 
11 Merkez 5 000 

Maliye Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 100 000 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren 
giderler 

50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi ver
gileri 500 000 

418 Hazine muameleleri giderleri 
10 Faiz, acyo ve para farkları 2 823 262 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri 
20 Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 500 000 

C. Senatosu (S . Sayısı : 20 ) 
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Düşülen Eklenen 

B. M. , , ^ ^ 

491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü giderler (Bu ödene
ği ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir) 100 000 

t , I 

Devlet borçları 

821 Hükme bağlı borçları 2 000 000 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336. 6377 ve 6849 sayılı Kanunlar 

gereğince temin olunau kredi ve istikrazlar 
53 147 milyon Doyce marklık kredinin faizi 823 262 

Millî Eğitim Bakanlığı 

309 Taşıt »giderleri 
31 Vilâyetler taşıtları işletme giderleri 25 000 
32 Vilâyetler taşıtları 'onarma giderleri 5 000 

Bölüm toplamı 30 000 

417 Yüksek okullar genel giderleri 
20 Eğitim enstitüleri giderleri l 000 000 

419 Yüksek Ticaret ve Teknik okulları ile diğer meslek okul
larının genel giderleri 

30 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri giderleri 30 000 
6.11 Devlet Tiyatrosuna yardım 9*15 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
40 öteberi giderleri 15 000 

306 Giyecekler 4 000 

< Ticaret Bakanlığı 

20.1. Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 3 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

606 öüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım (Oüzam Ensti
tüsü inşaatı için) 420 000 

' Tarım Bakanlığı 
307 Harcırahlar 

25 Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife (harcırahı 62 000 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 nen maddesi gereğince 

verilecek tazminatlar (Ziraat) 75 000 

Bolüm toplamı 137 000 

O. Saaetoera ( S. Se-yan : 20) 
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Düşülen 

lira 

7 500 
68 500 

İ 500 000 

Eklenen 
lira 

1 500 0(X 

B. M. 

417 Zirai mücadele 
10 Genel giderler 

422 Pamuk işleri ıgenel giderleri 
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 

40 Zirai mücadele ve zirai karantina işleri 
452 iStaj giderleri 

10 4489 ısayılı Kanuna göre staj için ecnebi im.emlekel.lere gönde
rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri 333 000 

20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin iharcırah ve giderleri 100 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği -giderler 
20 Kongre ve konferanslara iştirak -edeceklerin harcırah ve gi

derleri 100 000 
i, 

Sanayi Bakanlığı 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

418 Tahlil lâıboratuvar giderleri 
419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 

ve sair giderler 
riilûımum ilân 

A/l toplamı 

20 000 

6 340 262 

10 000 
10 000 

7 899 262 

A/2 CETVELİ '&':• , ' .V " ~ " ~ « - " • " ' 

Millî Eğitim Bakanlığı 

761 Yeni tesisler 
20 Meıslekî ve (teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişletil

mesine dair olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak giderler ile 7475 sayılı Kanuna göre teknik 
okulları inşaat giderleri 1 000 000 

Bayındırlık Bakanlığı * 

741 Yapı işleri ve esaslı onanmalar 
19 »Tan d arma Genel Komutanlığı 420 000 

746 Türkiye Büyük Millet Mecliisi yeni binası ile müştemilâtının 
•tefriş ve tezyin işlerinin yapılması giderleri 5 000 000 

776 Demhyollar yapım giderleri 
11 3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayıh (kanunlarla yapılacak Di

yarbakır - Oizre, Elâzığ - Van hudut h artları ile Bitlis şube 
'ik, hattı yapım giderleri S 000 000 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 20 ) 
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Düşülen Eklenen 

B. M. lira lira 

783 Limanlar yapım giderleri 
10 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman iskele ve ufak ba

rınaklar yapım giderleri 8 000 000 
11 5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlar ve ekleri gereğince 

yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 15 019 000 

Bölüm toplamı 23 019 000 

929 222 sayılı Kanunun gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim (kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapılmasına ait 
her türlü giderler karşılığı 10 000 000 

Tarım Bakanlığı 

772 7457 'sayılı Kanun gereğince yapılacak erozyon, toprak mu
hafaza, arazi ıslahı, zirai sulama ve arazi tevhidi işlerine ait 
yatırımlar 

10 Yapım ve onarım giderleri 120 000 

A/2 toplamı 24 559 000 23 000 000 

A/l ve A/2 toplamı 30 899 262 30 899 262 

[4] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
Lira 

Başbakanlık 

203 Geçici hizmetlileri ücreti 43 600 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 154 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 675 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 15 000 
13 Hayrat hademesi ücreti 1 950 000 

Bölüm -toplamı 1 966 675 

C. Senatosu (S. Sayısı: 20 ) 
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B. M. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu 
maddeleri gereğince T. C, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Eklenen 
Lira 

70 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

201 Maaşlar 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava Kuvvetleri 
13 Denk Kuvvetleri 

202 Ücretler 
.11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava Kuvvetleri 
13 Deniz Kuvvetleri 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesînin (E) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu maddeleri gereğince T. C. Ernddi Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 Kara Kuvvetleri 893 472 
12 Hava Kuvvetleri ' 2 632 850 
13 Deniz Kuvvetleri 615 400 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

26 186 351 
3 553 017 
2 885 000 

32 624 368 

398 436 
326 860 
243 500 

968 796 

Bölüm toplamı 4 141 722 

İçişleri Bakanlığı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

400 000 

30 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. M. Lira 

A/l 

Maliye Bakanlığı 
202 Ücretler 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 000 000 
490 223 sayılı Kanun gereğince verilecek tasarruf bonoları ile ilgili her çeşit gi

derler 2 700 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam v# yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zammı 50 000 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 2 000 000 

Bölüm toplamı 2 050 000 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai hardcinee çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler 500 000 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
20 Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 100 000 
40 Ders ücretleri 11 500 000 

Bölüm toplamı 11 600 000 

,304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 50 000 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife harcırahı I 000 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklar] 
12 Vilâyetler 300 000 

423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel giderleri 60 000 

V V \ '•••-' • * ' • ? ' : v ' ' • " A / 2 _ : : - ; " 

Maliye Bakanlığı 

792 5539 sayılı Kanunun 19 neu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 47 000 000 

Genel toplam 67 260 000 

0- Senatosu v Sayısı : 20) 
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[3] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
Lira 

Maliye Bakanlığı 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 neı maddesi gereğince muhtar ve ih
tiyar heyeti üyelerine verilecek ücretler 10 000 000 

Hazinece satılan gayrimenkuller için 223 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tasarruf bonosu karşılığı 180 000 

Toplam 10 180 000 

O. Senatosu ( S, Sayısı: 20) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/27 ve 1/28 

Karar No: 10 

15.1.1962 

Yüksek Başkanlığa 

1961 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 1/27, 1/28 sayı
lı kanun tasarıları komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı mümesilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının birisi (65 687 959) lira ek ödenekle (635 000) liralık aktarma ve (180 000) liralık 
olağanüstü ödenek verilmesini, diğeri ise(30 899 262) liralık aktarma, (67 265 000) liralık 
ek ödenek ve (10 180 000) liralık olağanüstü ödenek verilmesini derpiş etmektedir. 

müzakereler neticesinde 1961 yılı bütçesine mevzu ödenekler 
dahil birçok zaruri harcamaların yapılamaz hale geldiği ve-
tasarıların sevkı yerinde görülmüş ve maddelerin müzakere-

Komisyonumuzda cereyan eden 
kifayet etmediğinden maaş ve ücret 
rilen izahattan anlaşılmış olmakla 
sine geçilmiştir. 

Her iki kanun aynı mahiyette olduğundan komisyonumuzca 
veller buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmek t< 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
N. Ağırnash 

Balıkesir 
K. öztaş 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
T. Şahin 

birleştirilmiş kanun metni ve cet-

nnisiyle Genel Kurulun 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. önder 

Konya 
î. Baran 

Sakarya 
K, Yurdakul 

tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Artvin 
8. O. Avcı 

Hatay 
Ş. inal 

İmzada, bulunamadı 

Yozgat 
C. Sungur 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Adana 
H. Aksay 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

istanbul 
S. Bay kam 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Ş. Ağaoğlu 

O. Senatosu (S. Sayısı : 20) 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TİRİŞİ 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
31 534 262 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 132 947 959 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. —• 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
10 180 000 liralık olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 4. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 180 000 lira düşü
lerek aynı cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplerine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 20 ) 
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Karma Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen Uklenen 
B. M. lir*r lir,ı 

(A/ l ) 

Başbakanlık 

401 Matbaa giderleri 
20 İşçi gündelikleri 50 000 
30 Diğer işletme ve yönetim giderleri 25 000 

Bolüm toplamı 75 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

50 Aydınlatma '45 000 
303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
307 Yolluklar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 30 000 

418 Sayım giderleri 
94 Ziraat sayımı her çeşit giderleri 1 076 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için eene'ıi memleketlere gönde-
• rileccklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 25 000 

470 Kurs ve okullar genel giderleri 
20 Tapulama kursları genel giderleri 25 000 

İçişleri Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zamanı 30 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol

lukları 
11 Merkez ^vy*~ >..„™ 5 ( ) 0 0 

Jandarma Genel Komutanlığı 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
40 Yabancı memleketler yolluğu yolluğu 

U. Senatosu 

Bölüm toplamı 

ı M. Sayısı : 20 ) 

250 000 
\m ooo 
100 000 

500 000 



- £9 — 
Düşülen Eklenen 

M. lira lira 

309 Taşıt giderleri 
33 İller kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve ki

ra bedeli 100 000 
409 Muayyenat 

10 Tayinat ^ r 400 000 

Dışişleri Bakanlığı p 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 50 000 

Maliye Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesri ge
reğince ödenecek para mükâfatı • •-''•"' 1 000 

304 Posta, te lgraf ve telefon ücre t ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 100 000 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi 
vergileri 500 000 

418 10 Hazine imuamel eleri giderleri faiz, acyo ve para farklan 2 823 262 
419 Millî mülkler muameleleri giderleri 

20 Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 500 000 
491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü giderler (iBu ttaibsi-

satı ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir.) 100 000 

Devlet Borçları 

82.1. Hükme bağlı borçları 2 000 000 
826 1375. 2745. 5676. 5824, 6336. 6377 ve 6849 sayılı kanunlar ge

reğince temin •olunan kredi ve istikrazlar 
53 147 milyon doyçpmarklık kredinin faizi 823 262 

Millî Eğitim Bakanlığı 

309 Taşıt giderleri 
31 Vilâyetler taşıtları işletme giderleri 25 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma giderleri • 5 000 

Bölüm toplamı 30 000 

417 VükseJk okullar genel giderleri 
20 Eğitim Enst i tü ler i giderleri 1 000 000 

4.19 Yüksek Ticaret ve t ekn ik 'okulları ile diğer meslek okulları
nın genel giderleri 

30 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri giderleri 30 000 
611 Devlet Tiya t rosuna yard ım 915 000 

O. Sanatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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Düşülen Eklenen 

B. M. lira lira 

Bayındırlık Bakanlığı 

301 Merkez 'daireleri îbüro giderleri 
40 öteberi giderleri 15 000 

306 Giyecekler 4 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol

lukları 
11 Merkez 20 000 

Ticaret Bakanlığı 
201 Maaşlar 

11 Merkez 'memurları maaşı 3 000 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge

reğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

Sağlık Bakanlığı 

606 Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım (Cüzam Ens
titüsü için) 420 000 

Tarım Bakanlığı 
307 Yolluklar 

25 Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife yolluğu 62 000 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 

verilecek tazminatlar (Ziraat) 75 000 

Bölüm toplamı 137 000 

417 Zirai mücadele 
m Genel giderler 1 500 000 

422 Pamuk işleri genel giderleri 7 500 
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı 68 500 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 

40 Zirai mücadele ve zirai karantina işleri 1 500 000 
452 Staj giderleri 

10 4489 sayılı Kanuna göre sfcaj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri 333 000 

20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırah ve giderleri 100 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
20 Kongre ve konferanslara, iştirak edeceklerin harcırah ve gi

derleri 100 000 
Sanayi Bakanlığı 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 10 000 

418 Tahlil lâboratuvar giderleri 10 000 
419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 

ve sair giderler 20 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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Düşülen Eklenen 

M. lira lira 

tmar ve tskân Bakanlığı 

Merkez daireleri büro giderleri 
50 Aydınlatma 20 000 

Vilâyetler büro giderleri 
20 Döşeme 20 000 

(A/l)toplamı : 6 955 262 8 534 262 

(A/2) cetveli 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Yeni tesisler 

20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının geniş
letilmesine dair olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak giderler ile 7475 sayılı Kanuna göre 
teknik okulları inşaat giderleri 1 000 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
19 Jandarma Genel Komutanlığı , 420 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası ile müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapılması giderleri 5 000 000 
Demiryollar yapım giderleri 

11 3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayılı kanunlarla yapılacak 
Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut hatları ile Bitlis şube 
hattı yapım giderleri 8 000 000 
Limanlar yapım giderleri 

10 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak 
barınaklar yapım giderleri 8 000 000 

11 5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı kanunlar ve ekleri gereğince 
yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 15 019 000 

40 İstikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı, istimlâk ve diğer gi
derler 20 000 

Bölüm toplamı : 23 039 000 

222 sayılı Kanun gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapılmasına ait 
her türlü giderler karşılığı 10 000 000 

C. Senatosu (S . Sayısı : 20 ) 
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Düşülen Eklenen 

B. M. . lira lira 

Tarım Bakanlığı 

772 7457 sayılı Kanun gereğince yapılacak erozyon, toprak mu-
thafaza arazi ısla'hı, zirai sulama ve arazi tevhidi işlerine ait. 
yatırmdaj' 

10 Yapını ve onarım giderleri 120 000 
.• - — — - - . _ _ . - . . . . . . . . 

(A/2) toplamı : 24 579 000 23 000 000 

(A / l ) ve (A/2) toplamı : 31 534 262 31 534 262 

[2] SAYILI CETVEL 

A/ l 

Eklenen 
B. M. Lira 

Başbakanlık 

203 derici hizmetlileri ücreti 43 600 

Diyanet isleri Başkanlığı 
201 Maaşlar 

.12 Vilâyetler memurları maaşı 154 000 
202 Ücretler 

11 Merkez hizmetlileri ücreti I 675 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 15 000 
13 Hayrat hademesi ücreti 1 950 000 

Bölüm toplamı 1 966 675 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 70 000 

Millî Savunma Bakanlığı 
201 Maaşlar 

1.1 Kara Kuvvetleri 26 186 351 
12 Hava Kuvvetleri 3 553 017 
13 Deniz Kuvvetleri 2 885 000 

Bölüm toplamı 32 624 368 
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B. M. 

202 

209 

202 

206 

308 

12 

12 

11 

Eklenen 
Lira 

Ücretler 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava Kuvvetleri 
13 Deniz Kuvvetleri 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) fık-
rasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. 0. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 Kara Kuvvetleri 893 472 
12 Hava Kuvvetleri 2 632 850 
13 Deniz Kuvvetleri 615 400 

Bölüm toplamı 

398 436 
326 860 
243 500 

968 796 

İçişleri Bakanlığı 

Ücretler 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Vilâyetler memurları çocuk zammı 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 
Merkez 

Bölüm toplamı 4 141 722 

400 000 

30 000 

5 000 

201 

202 

203 
206 

209 

219 

11 

12 
22 
40 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Maaşlar 
11 Merkez subay, memur ve erat maaşı 
12 Vilâyetler, subay, memur ve erat maaşı 

758 000 
15 415 000 

Bölüm toplamı 16 173 000 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
4178, 4598 ve 235 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Vilâyetler subay, memur ve astsubay ve uzatmalıların çocuk zammı 
Vilâyetler subay, memur ve astsubay ve uzatmalıların doğum yardımı 
Yakacak zammı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) 
fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler1 

6775 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

1 350 
2 720 

81 300 
60 000 
8 735 

Bölüm toplamı 150 035 

875 543 
6 150 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 20 ) 
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E M e n e n 

B , M . "' """"• L i r a 

Maliye Bakanlığı 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 7 000 000 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 000 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 107 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (I>) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sanlığına yapılacak ödemeler 893 000 

488 Hazineye bağışlanan ziynet eşyası ile Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın 
değerlendirilmesi için bilirkişi ücret ve her çeşit giderleri 20 000 

490 223 sayılı Kanun gereğince verilecek tasarruf bonoları ile ilgili her çeşit 
giderleri 2 700 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zammı 50 000 
12 Vilâyetler memurları çocuk zaımnu 2 000 000 

Bölüm Coplanıl 2 050 000 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücretler 500 000 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
20 Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 100 000 
40 Ders ücretleri 11 500 000 

Bölüm toplamı 11 600 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 50 000 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 1 000 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 Vilâyetler 300 000 

423 Cumhur Başkanlığı Senfoni Orkestrası genel giderleri 60 000 
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Eklenen 

Lira 

Çalışma Bakanlığı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 25 000 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 30 000 

Bölüm toplamı '55 000 

(Â/l) toplamı 85 947 959 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayol
ları Genel Müdürlüğüne 47 000 000 

(A/l) ve (A/2) toplamı 132 947959 

[8] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine verilecek ücretler 10 000 000 
Hazinece satılan gayrimenkuller için 223 sayılı Kanun gere 
ğinee ödenecek tasarruf bonosu karşılığı 180 000 

Toplam 10 180 000 
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[4J SAYIM CETVEL 

Düşülen Eklenen 
lira lira 

istatistik Genel Müdürlüğü 

Sayım giderleri 
Ziraat sayımı her çeşit giderleri ,/ 40 000 

Dışişleri Bakanlığı 

Daimî Sekreterlikler genel giderleri 
CENTO Paktı Sekreterliğinin her türlü giderleri 140 000 

Toplam 180 000 

[5] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı 

Yugoslavya'da devletleştirilen Türk mallan karşılığı verile
cek tazminatın tevzii ile vazifeli komisyonun büro ve sair her 
çeşit giderleri 40 000 
Hilıayenin gerektirdiği her türlü giderler 140 000 

Toplam 180 000 

O. Senatosu (S. Sayısı : 20) 


