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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Yoklama yapıldı. 
Tarım (Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri, 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel mü
dürlükleri 1961 yılı bütçelerinin 'görüşülmesine 
devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
İkinci Oturum 

Tarım Bakanlığı bütçesi ile Devlet Meteoro
loji işleri, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman 
Genel müdürlükleri 1961 yılı bütçeleri kabul 
edildi. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçeleriniu 
tümü üzerinde görüşüldü ve bu bütçeler kabul 
olundu. 

Çalışma Bakanlığı 1961 yılı bütçesinin tümü 
üzerinde bir müddet görüşüldü. " 

Birleşime ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Çalışma Bakanlığı, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, 
İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1961 yılı bütçeleri kabul olundu. 
27 Şubat 1961 Pazartesi günü saat 9,45 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan 

Başkanvekiii Kâtip 
Akadh Lûtfi Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Celebi Emanullah 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke

sin hesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/35) 
(Bütçe Komisyonuna) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 bütçe 

yılı kesin hesabına ait uygunluk .bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

(3/36) (Bütçe Komisyonuna) 

B Î E t N C l CELSE 
Açılma saati: 10,10 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 

KÂTİPLER : Çini Rıfat, Özgüneş Mehmet. 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

3. YOKLAMA 

I (Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Öymen Al-

tan'm, Kurucu Meclis Teşkili hakkındaki Katlım 
ve İçtüzüklere aykırı bulduğu bir uygulama üze
rinde demeci 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze uy&un olarak bir 
sayın üye arkadaşımız gündem dışı söz istemiş
tir, Konuşacağı konu, Kurucu Meclis Kanunu ve 

İçtüzüğe aykırı olduğunu düşündüğü bir uygu
lama, hakkında Genel Kurulun dikkatini çek
mektir:. Kendisine söz veriyorum. 

Sayın Öymen Altan. * 
ÖYMEN ALTAN — Sayın üyeler, Yüksek 

Heyetinizin efkârı 'umumiye ile irtibatı bakımın
dan gerek Kurucu Meclis Kanununa ve gerekse 
fçtiizüklerimize uygun olmadığını sandığım bir 
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tatbikata dikkatinizi çekmek için kürsüye çık
tım. Bu konu, Meclisimizin, Kurucu Meclis Ka
nununda, büyük bir kısmının açık olacağı bildi
rilen faaliyetlerinin umumî efkâra, açıklığı 
icabettirdiği şekilde intikalini sağlıyacak tedbir
lerin tam olarak alınmamış olmasıdır. 

157 sayılı Kurucu Meclis teşkili hakkındaki 
Kanunun 16 ncı maddesine «Temsilciler Mecli
sinin görüşmeleri herkese açıktır. Ve tutanak 
dergisinde olduğu gibi yayınlanır; Bunların baş
ka yollarla da yayınlanması önlenemez. Ve ya
yınlanmasından kimse sorumlu tutulamaz.» de
nilmektedir. Bundan benim anladığım; zabıtlara 
geçecek olan her türlü malûmatın umumî efkâra, 
intikaline müsaade edilmesidir. Bu malûmatın 
umumî efkâra intikali de, izaha lüzum yoktur 
ki, basın yoliyle olur. 

Kanunlara verilen oyların öğrenilmesi için 
basın mensupları tarafından yapılan müracaatın 
cevaplandırılmaması, bu konudaki sözlerime se-
bebolmuştur. Açık oy demek, oyu kimlin tarafın
dan ve ne şekilde kullanıldığının anlaşılması de
mektir. Basın mensupları bu açık oyların ne şe
kilde kullanıldığın^ öğrenebilmek için, Riyaset 
Divanına yaptıkları müracaatten netice alama
mışlardır. Gerçi zabıtlar bundan 10 -15 gün son
ra yayınlanacak. Bu açık oylar da zabıtlarda ya
yınlanacak ama, buna kanunun ifade ettiği şe
kilde bir açı'klık denemez. 20 gün için gizlilik, 20 
gün sonrası için açıklık denilir. 

Bunun dışında Kurucu Meclis Kanunu ve 
içtüzüğümüzden anladığıma göre Bütçe Komis
yonu ve Temsilciler Meclisi komisyonlarının mü
zakeresinin açık olması lâzımdır. Buradaki 
«açıklık» da yine, açıklık kelimesinden anladığı
ma göre, basın mensuplarının bu müzakereleri 
d'inliyebilmesini icabettirir. Meselâ Temsilciler 
Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi komisyon
lardaki kapalı oturum için şu şekilde hüküm 
koymuştur. 

«Bir komisyonda kapalı oturum yapılmasını 
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ilgili bakan «yahut komisyon üyelerinin üçte biri 
isıtiyebilir. Kapalı oturuma karar verildiği tak
dirde, oturumda ilgili bakan veya onun tensib-
edeceği uzmanlarla Kurucu Meclis üyelerinden 
başkası bulunamaz.» 

Bu maddeden çıkan mâna şudur : Kapalı ol-
mıyan oturumda «ilgili bakan», «onun tensib-
edeceği uzmanlar» ve «Kurucu Meclis üyeleri» 
nden başkaları da bulunur. Kimdir bu ba^ka-

- lan?.. Belli ki, basın mensuplarıdır. 
Aksi halde, açık oturuma da, kapalı oturum 

gibi, «ilgili bakan», «uzmanlar», ve «Kurucu 
Meclis üyeleri» nden başkası katılmazsa, açık otu
rumla kapalı oturum arasındaki fark kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususlara yük
sek heyetinizin ve Başkanlık Divanının dikkati
ni çekiyorum. Kurucu Meclisin teşekkülünden 
itibaren basın mensuplarının çalışmaları ve Yük
sek Heyetinizle irtibat bakımından, geçen Mec
lislere nazaran büyük bir merhale kaydedildiği 
şüphesizdir. Bu merhalenin tam ve kâmil bir 
hale gelmesi şüphesiz daha yerinde olacaktır. 
Çünkü Kurucu Meclis, İkinci Cumhuriyetin 
Anayasasını hazırlar ve temellerini Ortaya ko
yarken, aynı zamanda ananelerini de yaratmak du
rumundadır. Bu meyanda umumî efkâr ile irti
batın daha mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi 
gaye olmalıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Say n üye arkadaşımız düşün
düklerini Genel Kurulunuza bildirmiş oluyor. 

Bunun birinci kısmı hakkında Başkanlık Di
vanı gerekli incelemeyi yapıp, üzerinde durup, 
neticeyi bildirecektir. 

2 nci kısım hakkında İçtüzüğümüzün yürür
lükte olan maddesi şöyledir : 

«Heyeti Umumiye saloniyle encümen odala
rına mebuslardan, Meclis memur ve müstahdem
lerinden, Hükümetten iş için gönderilmiş me
murlardan ve davet edilen mütehassıslardan 
başkalarının girmeleri yasaktır.» 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

5. 

1. —- 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Kamisyonu raporu (1/3) 

a) Sanayi Bakanlığı bütçesi. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

poru (1/5) (1) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı ve Petrol Da-

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra-

(1) 16 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. 
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| kargısında 1127... Bakamları gözümüzün önüne 

hemen korkmadan sürelim. Bu rakamlar şu ha
kikati açığa koymaktadır. Biz insanı beyniyle, 
adale kuvvetiyle ve bütün iş kabiliyetiyle israf 
ediyoruz, iş gücünü israf ediyoruz. Ekonomi-

{ de iş, verimli iş esastır. Para, insanın ieadat-
tiği bir mübadele vasıtası olduğu halde (burada 
mevcudolan maliyeci ve iktisatçı arka*daşlarım-
dan özür dilerim.) bizim maliyeci ve iktisat
çılar bizi yalımız para oyunlariyle meşgul edip 
işe ve istihsale yöneltmiyorlar. Hattâ para ope-
rasyonlariyle istihsali baltalıyorlar. Biz de ba
sit problemler daima karışıyor. Sıhatli bir ikti
sadın ana elemanları gayet basittir. Birincisi : 
Herkes çalışacak, iş yapacak, istihsal yapıla
cak. 

İkincisi; çalışanların istihsallerinin mecmuu 
milletin zenginliğini teşkil edecek. Zenginlik 
başka bir şey değildir. Milletin zenginliği istih
sal edilenlerin mecmuudur. Üçüncüsü: Ancak 
herkes mecmuu istihsalden çalışma verimi nis
petinde hissesine düşeni alacaktır. Bunun üze
rinden sosyal Devlet anlamiyle insana asgarî 
bir şey de vermekle mükellefiz. Milletimiz, fçit
lere asgarî bir şey vermekle mükelleftir. İşte 
Sayın Hocam Erhard'm pasta meselesi yfhe ak
lıma geldi. Pastayı büyültmek için içine kar
bonat atarak kendi kendine kabarmasını bekîe-
miyelim. Sahte olarak kabartmakla değil, pas
tayı hakikaten büyültmekle mükellefiz. Herkes-

I le beraber yaşayacak ve huzur içinde yaşiyacak-
sak, insan olarak her ferde asgarî bir şey ve
receğiz ve bunun için de istihsali artıracağız. 
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iresi 1961 yılı bütçeleri, üzerinde müzakerelere 
başlanacaktır. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen saym üye
lerin. adlarım okuyoruz. 

Koksal Feyyaz, Tez Hasan, Otari • Hüseyin, 
Ulusoy Hüseyin,, inan İsmail, Karahasan Ömer, 
Erel Ali, Coşar Ömer Sami, Sungur Celâl, 
Bayındır Rauf. 

BAŞKAN — Sayın Koksal Feyyaz. 
KOKSAL FEYYAZ — Saym arkadaşlarım; 

sözlerime Ereğli'de kurulacak ikinci Demir ve 
Çelik Sanayiinin memleketimize ve 'milletimize 
hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle haşlıya-
cağım. 

Yeni bir zihniyetle, memleketimiz için yeni 
bir sermaye teşekkülü sistemiyle kurulacak olan 
bu müessesenin her hususta inşâsı, tesisi ve 
işletmesinde de yenilik getirmesini, örnek mües
sese halinde kalması için ilgililerin müteyakkız 
bulunmasını rica edeceğim. 

Müessese, Azot Sanayii gibi astronomik ra
kamlar şeklinde, pahalıya mal olmama! dır. 
Müessesenin kuruluşu bile Türk teknisiyenine 
ve işçisine bir şeyler öğretmelidir. Şu andan 
itibaren müessesenin irtibatını zedeleyici, mü
essese leh ve aleyhinde her söze kulak kabart
malı ve .cevabını bir politikacı değil, bir tek-
nisiyen olarak vermelidir. Zira tesis, politika
cının elinden tekniğe devredilmiştir. Olsa olsa 
tekniğin idaresi mevzuubahistir. 

Şü anda fabrikanın demir cevherinin nere
den ve ne şekilde temin edileceğini öğrenmek 
istiyorum. Cevher mevcut değilse MTA ve Ma
den Dairesinin acele bu husus için organize edil
mesi düşünülmekte midir? 

Saym arkadaşlarım; son nüfus sayımımızın 
muhtelif meslek gruplarına bir bakacak olursak 
ziraatle uğraşanların miktarının % 42 ve hiç
bir işle uğraşmıyanların (mesleksizlerin) nis
petinin de % 25 olduğunu tesbit ederiz. % 25 
ile % 42 nin toplamı % 67 eder. Diğer rakamlar n 
da verimsiz çalışanlarını nazarı itibara alır
sak, çalışmıyanlarm ve az verimli iş yapanla
rın çalışanlardan daha jgok ve yüzde seksene ya
kın verimsiz bir kütlenin mevcudolduğunu gayet 
sarih olarak tesbit etmiş oluruz. Esasen mil
letlerarası birimle ifade edilen, fert basma isa
bet eden rand man ve prodüktiviteye de bakar
sak; bu birim Amerika'da 1 186 iken, İngil
tere 588 dir. Türkiyemiz de ise-127 dir. 1 1186 

Saym arkadaşlarım, nüfusumuzun verimini 
artırmak için ziraî makinalaşmamızla birlikte 
kuvvetli bir sanayileşme hareketine girişmemiz 
gerekmektedir. Modern Türkiye'nin ihtiyaçları
na cevap verecek ihracat potansiyelimizi artı
ran ve prodükdivitesi olan bir sanayinin kurul
masına çalışmamız gerekmektedir. Biz kanunla
rı yapmışız, bakanlığı ve teşkilâtını kurmuşaz. 
Belki yabancı mütehassısların da direktifleriy
le kanun ve nizamnamelerimizi hazırlamışız. 
Buraya kadar her şey tamamdır. Fakat ondan 
sonra yazılıyı, kitabı, ana kitabı, kanunu oir 
kenara atıyoruz. Unutuyoruz. Sonradan prob
lemlerimizi zekâ oyunu ve Şark kurnazlığı ile 
halle uğraşıyoruz. 

SOYSAL EMİN — Tamam, işte buraya gel.. 
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KOKSAL FEYYAZ (Davamla) — Ve netice- ; 

de de halledemiyoruz. j 
Cahit Zamangil arkadaşımız da dün, Avnı- j 

pa'dan uzman getiriyoruz fakat Avrupalı gibi j 
çalışmıyoruz, buyurdular. Ben bunu şöyle söy-
liyeceğim. Bir Garplı gibi çalışmıyoruz. Şark ve 
Garp birer coğrafî deyim olmaktan çıkmışlar
dır. Garplı gibi çalışmak mecburiyetindeyiz. 
Doğru. Kanunlarımızın çoğu Avrupa kanunları-

»mn tercümesidir, ve hattâ benzeridir. Fakat tat- j 
bikatı Şarkkâridir. 

Şimdi Sanayi Bakanlığı kuruluş Kanununu 
okuyorum. Arkadaşlar, Sanayi Dairesi Reisliği 
memleket sanayiinin sicilini tutar ve umumî en
vanterini yapar. Sayın arkadaşlar, bu düne ka
dar yanlış yolda kullanılmıştır; hattâ yanıış 
rakamlar icadetmek için kullanılmıştır. Dünü 
tesbit etmekteki maksadîm istikbale muzaf ça
lışmaya başlamayı tesbit içindir. İstikbalde ol
sun bu kanunun şartlarını tatbik etmekle mü
kellefiz. Kanun gayet güzel yazılmış ve içinde 
aradığımız bütün. hususları toplamıştır. Sayın 
Sanayi Bakanı arkadaşım, bu kanun hükümle
rini yerine getirebilecek kabiliyet ve durumda
dır. Yakında hepimiz yolcuyuz arkadaşlar. Bu
rada fazla durmıyacağız. Yalnız muayyen bir 
yerde durduğumuz müddetçe işleri organize et
mekle de mükellefiz. Neler yapılmamışsa, ya-
pılmıyanlar niçin yapılmamıştır, ne şekilde ya
pılmamıştır, neler suiistimale uğramıştır? Bun
ları tesbit ederek ve bu tesbitten de korkmıya-
rak işe başlamamız dış perdeyi yırta?ak haki
kate nüfuz etmemiz lâzımdır. Yoksa, korku ile, 
aman orası kalsın, onunla uğraşmıyalım, şimdi
lik uğraşmayalım diyerek hiçbir işi yapamayız. 
Vazifemizi yapmamış oluruz. 

Okumaya devam ediyorum, aynı kanunda; 
«Bakanlık resmî ve hususî sektörler ele alınarak I 
ihtiyaçların priyoritesini tesbit eder.», deniyor. I 
Priyorite, bunu burada çok kullandık. Ama hiç- I 
bir zaman tatbik edilmemiştir. Hususî ve res- I 
mî teşebbüs 10 sene zarfında kendi kendine bı- I 
rakılmıştır. Priyorite de hiçbir şey yapılmamış
tır. Burada yazıyor, açıp baksalardı, buraya 
eğilselerdi, bu memleketi biraz sevselerdi mese
lelerimiz halledilirdi, arkadaşlar. Bunlar da, sı
ranın tahakkuku lüzumu, işlerin plân, proje ve 
rantabl etüdlerini hazırlıyarak sermayenin te
şebbüs sahasına intikali için gerekli tedbirleri 
almak, vatandaşla bakanlık, sanayi müessese- | 
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leri ve işletmeler arasında irtibatı, münasebeti 
tesis etmek, sermayenin sanayide yatmasını sağ
lamak kanunen bakanlığın, bakanın vazifesidir. 

Şu hususta kısaca maruzatta bulunacağım. 
Son vergi kanunları çıkarken acaba M diye Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı ile müşterek bir ça
lışma yapmış mıdır? Kanunen şu âmir hükmü 
sermayenin sanayide kalması hususu Sanayi Ba
kanlığına sorulmuş mudur? Yeni yaptığımız ver
gi kanunlariyle teşekküllerin serbest teşebbü
sün katlanacağı haksızlık ve bunun tesiri sana
yi Bakanından sorulmuş mudur? Bu husus ba-
yet mühimdir. Müşterek çalışma neticesinde her 
şeyi elde etmek kabiliyetindeyiz. Her şeyimiz 
mevcuttur. Sanayi Bakanlığı, sanayi müessesele
rine maksatlarına uygun teknik bilgiyi verir
ken, hususî teşebbüsün rantabl ve standart • 
norm esaslarını tesbit eder ve bunları kontrol 
eder. Şunu da huzurunuzda ifade etmek mec
buriyetindeyim. Standardizasyon mevzuu şu kı
sa zamanda ele alınmış ve esaslı bir şekilde hal
ledilmiş ve mesele hal yoluna girmiştir. Bunu 
da Millî Birlik Hükümetinin büyük bir muvaf
fakiyeti olarak huzurunuzda arz etmek mecbu
riyetindeyim. İstikbal hepimizin önünde açıktır. 
Meselelerimize el atmış bulunuyoruz^ Yalnız 
normal olalım. 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır efendim. 
KOKSAL FEYYAZ (Devamla) — Şu hal

de; kıymetli vekil arkadaşımın teşkilâtını yep
yeni bir zihniyetle organize edeceği ümidiyle 
sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez; küçük sanat
kârlar hakkında. 

TEZ HASAN — Muhterem arkadaşlar, 1961 
yi.lı bütçesi münasebetiyle yüksek huzurlarınızı 
temsilcisi olduğum esnaf teşekküllerinin 10 sene
den beri çekmekte olduğu ıstırapları bütün tefer-
ruatiyle belirtmekte fayda mülâhaza ettiğim 
için işgal etmiş bulunuyorum. 'Bundan dolayı 
af finizi istirham ederim. On seneden beri Sanayi 
Bakanlığına bu şekilde ciddî iş gören bir bakan 
gelmemiştir.. Eski bakanlara sanayiimizin kal
kınması hususunda birçok taleplerimiz olmuş
sa da maalesef iş ciddîye alınmşnıg, eski 
bakanlar on sene kelime oyunları J le sanatkâ
rımızı idareye ve milleti aldatn^ay;a,pjçalışmışlar, 
esnaf ve sanatkârın ihtiyaçları karşıjanmamıştır. 
Yeni Sanayi Vekilimiz ise, esnaf ve sanatkâ-

53$ — 



1 : 8 2t.2. 
rımızın talep, ve ihtiyaçları kendisine yaptığımız 
şifahî ve tahrirî müraeaatl erimizi nazara almak
ta ve yerime -getirilmeye çalışılmaktadır. Binaen
aleyh Sayın Sanayi Vekilimiz esnaf ve sanatkârla
rımızı ve sanayiimizi kelime oyunları ile değil, 
işi .bütçenin imkânı ile, ciddiyetle ele almakta 
bize büyük sempati göstermek suretiyle daima 
güler yüzle karşılamaktadır, 

27 Mayıs inkılâbiyle beraber Millî Birlik Hü
kümetinin bu sahada ittihaz etmiş olduğu karar
lar bizleri sonsuz sevinçlere garketmektedir. Ev
velce sakıt iktidarın sahte vatan cepheleri aç
mak suretiyle'esnafa, vatan -cephesine girmediği 
takdirde kredisinin kesileceğini; dükkânının ka
panacağını ve tevziden kendisine lüzumlu olan 
malların verilmiyeceğini söylerlerdi. Çok şükür 
Millî Birlik Hükümeti bu kötü duruma son verdi. 

Muhterem arkadaşlarım, esnafın yetiştiği kü
çük sanat kollarını kalkındırmak lâzımdır." Bugün 
bu sanat kolları âtıl bir vaziyette bulunmaktadır. 
Bunları harekete geçirmek zorundayız. Bunları 
kalkındırmakla memleketin istihsal gücüne büyük 
bir yardım yapmış olacağız. Ayrıca küçük sanat
kârlarımızın kredilerinin asgari % 6 dan fayda
lanmasının temin olunmasını bilhassa genç Ba
kanımızdan rica ederim. 

İvü'çük sanat erbabımız büyük sanayiin ku
rulmasının öncüleridir. Onlar evvelâ küçükten 
başlar, inkişaf ede ede büyük sanayici olurlar. 
Eğçr bugün, büyük sanayi memleketimizde inki
şaf etmemişse bu, sakıtların küçük sanatkârları 
ve esnafı kalkıhdırmamak isteğinden ileri gelmiş
tir. Muhterem Kurucu Meclisin yepyeni bir Tür
kiye'yi meydana getirme gayreti içinde iken bu 
hizmetin de unutulmamasını ve esnafa imkânlar 
verilmesini hassaten rica ederim. 

Sanayici kredisinden mutlaka küçük esnaf ve 
sanatkâr da istifade etmelidir ve hakkıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün medenî memle
ketlerde sanayi bu suretle inkişaf etmiştir. Aziz 
arkadaşlarım, büyük sanayicilere tanınan iş sa
hası ve tesis kredisi imkânlarının, hiçolmazsa on 
seneden beri mağdur olmuş, sanatkârlara muay
yen taksitlerle ödemek üzere meslek ve> sanatları
nın icrasına mahsus en son cihaz ve tesislerin ay
nı kredi şeklinde temini için yardımda bulunma
sını Hükümetten: rica ediyorum, ayrıca kasaba ve 
köylerimizde senenin büyük bir kısmı boş geçer. 
Bu boş zamanı değerlendirmek için mahalline en 
uygun gelecek küçük sanat öğrenimi için de ka-
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saba ve köylere, el tezgâhlan gönderilmesi işinin 
ele alınarak öğretici kurslar açılması lâzımdır. 

Esnafımızın mühim dertlerinden birisi olan 
bir hususa daha temas etmek istiyorum. O da şu
dur; biliyorsunuz, Maden Hurdacılığı Şirketi na
mı altında kurulmuş bir şirket vardır. Bu şirketle 
münasebeti olan ve bundan istifade etmiş bulu
nan Samet Ağaoğlu'nun Mecliste de kendisine 
söylediğimiz gibi Devletin bütün imkânlarını: 
fabrikalariyle, şirketleriyle hususi idarehanesi 
gibi kullanmak suretiyle memleketin bütün 
hurda demirlerini Devletin tâyin etmiş olduğu 
resmî fiyatın çok altında almalk suretiyle bun
ları Avrupa'ya ihracetmiştir. Bu suretle de Sa
met Ağaoğlu ve Vatan Cephesi mensupları 
zengin olmuşlardır. 

SOYSAL EMİN — Eniştesi de vardı, 
TEZ HASAN — Evet enişteleri, amucaları 

ve dayıları neleri yoktu kî. Kayınbiraderleri 
ve bacanaklarını zengin eden bakanlarla da 
muhalefet olarak Mecliste mücadele ettik, ikaz 
ettik Emin Bey, yola getiremedik. Sen de bi
zimle bu mücadelenin başında İdin. Şanlı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Milleti bu feci durumdan 
kurtardı. 

Muhterem arkadaşlar, maden hurdacılığı 
mevzuunda büyük menfaatler sağlıyan Samet 
Ağaoğlu ve onun gayesinin tahakkuk etmesi 
için çalışan umum müdürlükte, halen iş başın
da bulunan memurlar varsa bu kötü zihniyeti 
bu kötü idarenin bir daha hortlamamasını te
min için böyle kimselerin Sanayi Vekâletinden 
derhal uzaklaştırılması bu memlekete en bü
yük h'izmet olacaktır. 

Arkadaşlar, Adnan Menderes çetesinin al
dığı paralar Aydın'daki pamuk tarlasından gel
miyor. Bu para fakir Türik ımi'lletinindir. Sa
çı bitmemiş yetimin hakkını yediler. Mecliste 
büyük Devlet adamı Muhterem ismet Paşa'nın 
ikazlarına kulak vermediler. Muhalefetin tah
kikat taleplerini reddettiler. Hırsızlıklarını 
sakladılar. Şimdi "Yüksek Adaletin huzurunda 
versinler hesaplarını. 

BAŞKAN — Hasan Bey bir dakikanızı rica 
ediyorum. Umumî Heyetin verilmiş olan beş 
dakikalık müddet içinde konuşmalarınızı ik
mal etmeniz lâzımdır. Bunu hatırlatmak iste
rim. 

TEZ HASAN — Bu kadar samimi ve Türk 
Ordusunun eski re şerefli Komutanının bu ar-

s 



B : Ö 21.İ 
zusunu emir telâkki ettim. Konuşacak ve is-
tiyecek hiçbir dileğim kalmadı. Biz bu kürsü
den bu kadar rahat konuşamazdırk. Vekile arz; 
edeceğim. Kok kömürü ve esnafın diğer mese
leleri sual olarak soracağım. Huzur içinde kür
süden inerken Kurucu Meclisi saygı ile selâm
larım. .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yalnız Yüksek Kurulun kara- j 
rını b'ir defa hatırlatmakta faide 'gördüğüm için J 
arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Otan Hüseyin. 
OTAN HÜSEYİN — Muhterem arkadaşlar, 

fikirlerimi kısaca arz edeceğim. Sanayi Ba
kanlığı bütçesinin yatırımlar bahsinde 401 nci 
sayfanın 713 ncü .bölümünde 31 (milyon liralık 
bir yatırım vardır. Bu, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüne verilmek üzere konulmtıştur. 1960 
senesinde bulunmayan !bu yatırımın neye ma
tuf olduğunu bilmediğimden bunun istihsal ve 
ihracatı artıracak yere tahsis edilmesini te
menni ederim. Bu •münasebetle 10 yıllık sanayi 
sahasındaki aksaklığı daha iyi görmüş, netice
lerini yakînen bilmiş insan olarak arz edeyim 
ki yatırımların daha çok ihracatla, alâkalı ol
maktan ziyade politik gayelerle yapılmış ol
duklarını arz edebilirim. Bunun içindir ki ik
tisadiyatımız bugünkü feci duruma .gelmiştir. 
Meselâ ş>eker fabrikalarına yapılan yatırımlar 
ve hu sanayi kolurtda talkibedllen hatalı politi
ka yüzünden bugün köylü de ıstırap çekiyor 
biz ele, Hükümet de ıstırap çekiyor. Bugün 448 
milyonluk bir borcu verememekten mütevellit 
sıkıntı ve ıstırap içindeyiz. 

Çimento fabrikalarının kutulusu her ne 
kadar döviz tasarrufuna yadım edecekse de, 

"yine bu koMa da takibedilen hatalı politika 
sebebiyle sıkıntı çekilmektedir. 

Yine bu mevzularla ilgili olarak yabancı 
sermaye meselesine temas etmek 'istiyorum. Çe
şitli tavizlerle yalbancı sermayenin Türkiye'ye 
getirilmesi hususunda yapılmış her türlü faa
liyetlere rağmen, teşvikkâr hareketlere rağmen 
ihracatımız ve istihsalimiz de pek mühim bir 
hareket meydana gelmemiştir. Dalma normalin 
altında bir seviyede kalmıştır. Yapılan çalış
malar yeraltı servetlerine doğru bir yönelme 
kaydetmemiş yalnız, istihlâk maddelerinin Tür
kiye'ye maledilmesi yolunda istihlâke doğru 
bir yönelme kaydedilmiştir. Bu da bir nevî | 
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i Türkiye'ye sattığı maddelerden elde ettiği kazan 

cm dolar olarak memleketten çıkarılması demek 
tir. Türkiye'de ödenmiş sermayesi mukabili elde 
ettiği miktarın madde olarak çıkarılması yatırım
larımızın teşviki ve ihracatımızın artırılmasını 
mümkün kılacaktır. Şimdiye kadar bu 'konu üze
rinde durulmadı. Fakat bundan sonra dolar ih
racı yerine memleket .mahsullerinin takas sure
tiyle de olsun, ihrafmı yeni Hükümetimizden 
ibeklemek hakkımızdır. Bu hususta tedbirler 
alındığını bilmekle de müftehir olacağız. -Bu ye
niden yalbancı sermayenin memlekete gelmesini 
ve yeraltı servetlerinin kıymetlendirilmesini te
min edecek yatırımlara yol açacaktır. Hükümeti
miz 'bunlar haikkında huzurunuzda vaatte bulu
nursa memnun olurum. Biliyorsunuz bir ferrok-
rom tesisi vardır. Bunun doğrudan doğruya is
tihsal ve ihracı dolayısiyle döviz getirmektedir. 
Aynı zamanda Türkiye'de bu tesis yapılırsa Or
ta - Doğu'ya karpit ihraç edecek ve bu yüzden 
karpit ithalâtımız azalmış-olacaktır. Bugün bu 
tesislerin malzemesi gelmiş limanda beklemekte 
dir. 7 milyon tutarında olan Gümrük Resminin 
verilnTemesinden mütevellit buna ait makinalar 
gümrüklerden çekilememlştir. Bu tesisler için 
ayrılacak 25 ilâ 30 milyon lira hem bu gelen mal
zemenin gümrüklerden çekilmesine yardım ede
cek ve hem de bu sene çalışmıya başlıyacaktır. Bu 
para bu sene temin edilir fabrika işletmeye açı
lırsa 34 milyon civarında dolar sağlamış olacak 
buna muvazi olarak da ithalâta vereceğimiz do
larlardan bir, iki milyonu tasarruf edilmiş ola
caktır. Aynı zamanda bu müessesenin kısa zaman
da faaliyete geçmesini temin edecektir. Bu ara
da hemen şunu arz edeyim ki, bu tesis gelece- . 
ğe matuf olarak bunun bir nüve olduğuna kaani 
bulunmaktayım. 

Bugüne katlar Türkiye konjonktüre tâbi ola
rak geniş ölçüdeki krom ihracı üzerinde bir deği- -
siklik olmuştur. Türkiye senede 600 - 700 bin 
ton krom ihracederken bu miktar 200 bin tona 
inmiş bulunmaktadır. Buna sebep olarak da 1959 
senesinde buğday takası dolayısiyîe krom ihracı
na imkân bulunamamıştı. 

Yine* bu mevzu ile ilgili olarak şunu arz et
mek istiyorum. Ferro krom teslislerinin daha 
genişletilmesi lâzımdır. Bunun yahıbaşında plân-

i sız ve programsız olarak milyonlarca lira sarfiyle 
I yapılan barajlardan enerji temin etmek suretiyle 

- m 
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aynı zamanda memleketin büyük ve tabiî bir kay
nağını da işletmeye ümkân verecektir, aynı za
manda yeraltı madenlerimi işletmek ve halen to
nunu 30 dolara zor ihraç edebildiğimiz kromları
mızı 400 dolarla ferrokrom 'halinde satatbileceğiz. 
Bugün Yugoslavya bu yüzden kalkınmış, bizden 
40 baz üzerinden aldığı kromları ferrokrom ha
line getirip 400 dolarla Avrupa'ya satmıştır. Dev
rim Hükümetinin bu yene dikkatini çekmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Otan vaktiniz bitmiştir. 
OTAN HÜSEYİN — Bu arada Sanayi Baka

nından Maadîn Kanununu getirmesini temenni 
eder, huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ulusoy. 

ULUSOY HÜSEYİN — Dağınık ve dar top
raklı bölgelerde âtıl bulunan büyük bir iş gücü 
vardır. Bu işgücünün gerçekleşmesi bizim sosyal 
dâvalarımızı halledebilir. Köylerdeki hırsızlık, 
katil vakaları gibi hâdiselerin anahtarı bundadır. 
Bu bakımdan Sayın Sanayi' Bakanından istirhamı 
ediyorum. Hangi bölgelerde hangi el sanatının in
kişafa müsait olduğu tetkik edilerek muhit hal
kının Ibu bakımdan aydınlatılmasını rica edece
ğim. Buna muvazi olarak Millî Eğitim Bakanlığı 
ile iş birliği yapılarak kız enstitülerine halıcılık, 
dokumacılık ve saire gilbi aile sanatının konma
sını yine Erkek Sanat enstitülerine muhitte ka
bili tatbik el sanatının yerleştirilmesini, köy ge-
ziei kurslarına el sanatı işlerinin de katılması su
retiyle bu kursların takviye edilmesini temenni 
ederim. Sonra Halk Bankasının, muhitlerde el 
sanatını geliştirecek hale getirilmesini rica ede
rim. 

İkinci ricam, son senelerde yurdun muhtelif 
yerlerinde hususî sektör tarafından bâzı do
kuma fabrikaları vuciida getirilmişti. Fakat bu 
tesislerin bünyeleri malûl olması sebebiyle bun
ların bir 'kısmı kapanmış büyük bir kısmı da 
sermaye kifayetsizliği sebebiyle âtıl bir duru
ma gelmiş bulunmaktadır. Bu durumun mu
hitte işsizliğe sebebolması bakımından üzerin
de durulacak bir hâdisedir. 

Bu hususta Saym Sanayi Vekilinden ricam, 
hususî sektöre aidolup da kapanmış olan mües
seselerin ' tekrar faaliyete geçebilmeleri için 
nasıl bir ayarlama yapacaklardır. Bilhassa bu 
mevzuun tetkikini rica ediyorum. (Alkışlar) 

ÎNAN ÎSMAÎL — Muhterem arkadaşlarım, 
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i temas edeceğim hussularla fazla .zamanınızı 

almış olmıyacağım. Memleketin kalkınabilmesi 
kuvvetli bir çalışmaya bağlı olduğunda bü
tün arkadaşlarımız ittifak ediyor. Bakanlığın 
Teşkilât Kanununda da mevcudolduğu gibi 
memleketin hususî ve resmî sektörüne ait bü
tün sanayiin imal ve istihsalinin envanterini 
yapmak ımeebuiryetindir. Şu demek oluyor- Bu 
memlekette imal edilen maddeler aynı zaman
da hariçten getirilmemelidir. Bu bakımdan Sa
nayi Bakanlığının Ticaret Bakanlığla sıkı irti
bat halinde olması lâzımdır ki, ithal edilen 
maddeler memleket sanayiine zarar verici ve 
onun istihsalini durdurucu mahiyette olma
sın. Bundan evvel bu gibi hatalar yüzünden 
zaman, zaman yerli sanayi tesislerimiz atalete 
uğratılmıştır. 

Bilhassa saym bakan arkadaşımız cam ve 
şişe fabrikası umum müdürü iken, bu nevi
den hâdiselerin içinde yaşamıştır. Bu fabri
kanın imalât sahasına giren cam eşyanın meb
zul miktarda ithal edilmesi yüzünden fabrika
nın kapatılması mecburiyeti hâsıl olmuştu. İl
gililerle . yapılan temaslar neticesinde güçlükle 
bu tehlikenin önlenmesine imkân bulundu.. 

Bunu arz etmekteki maksadım sınai mües
seselerimizi iyi çalıştıramamak yüzünden mey
dana gelen zarar büyüktür. Bir de memleketi-* 
mizde askerî iş yerleri vardır. Bunlara tam 
kapasite ile çalışamıyorlar. Bilhassa Gölcük'te
ki muazzam tesislerden çok daha istifadeli 
neticeler elde edilebilir ve piyasamıza yar
dımları dokunabilir. Bu tesisler piyasaya hita-
betmek imkânını bulurlarsa çok verimli olur. 
Piyasadan niçin sipariş almasınlar. Talep sa
hibinin müessesenin teknik bürosu ile temas 
etmesi, sipariş vermesi, askerî imalâtın sırrını 
ihlâl eden bir cihet olarak »sayılmamak lâzımge-
lir. 

BAŞKAN — Zamanınız tamam efendim. 

İNAN İSMAİL — (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. Yalnız çok kısa olarak bir 
ususu arz edeceğim. 23 sayılı Kanunla idare 
meclislerinin şekilleri değiştirildi. Fakat halâ 
bu kanunun ruhuna uygun olarak idare mec
lislerinin teşekkül etmemiş olması bir nevi 
gayrimesul kurullar tarafından bu müessese
ler idare edilmektedir bu tatbikata son ve
rilmesini rica eder, teşekkürlerimi sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Karahasan Ömer. 
KARAHASAN ÖMER — Muhterem arkadaş

lar, bugünkü konuışmamın başında; sosyal yardım
lar mevzuuna temas edeceğim : Filhakika Hav
za'da da diğer teşekküllerin de olduğu gibi 
sosyal yardım vardır. Fakat bunun vasa(tî yev
miyeyi 22 liraya çıkaracak derecede değildir. 
Vakıa işletmenin kasasından bu para çıkıyor 
ama bundan bizatihi işçinin eline geçen mik-
|a r günde 150 kuruş iaşe bedeli ve verilen iş 
İıbisesidir ümidederim ki, bunların ücretle ilâ- j 
ve edilecek miktarı yekûnu 399 kuruştur. Mü- ; 
tebaki sosyal bakım müdürlüklerinin fuzulî 
masraflarıdır. 

Randuman meselesi : 
Gazetede sayın bakanın (kazandır, kazan) 

prensibinin tatbikini istediğini okudum. Çok 
memnun oldum. Esasen çok çalışan çok kaza
nacaktır; ama madende bir işçi 700 kuruşla 
5 000 kilo (kömür teslim ediyor. Bu ıvapurun I 
ambarına girinceye kadar randuman 350 kilo
ya düşerse bunun günahı işçinin değildir. Ve
kil Beyde de günah yuktur. Çünkü yenidir. 
Günahkârlar günahlarım çekeceklerdir. Çalış
ma ve Maliye Vekilleri diyagramlar ve endeks
ler çıkarılıyorlar 'ama nereyle giderseniz (okka 
400 dirhemdir derler) Bugün maden havzasın
da asgarî ücret 600 - 650 kuruştur. 40 bin işçi
den 35 bini 6 - 10 lira arasında gündelik al
maktadır. Bu gündelikle geçimin sağlanamıya-
cağı aşikârdır. 

1. Sanayi Vekâletine bağlı İktisadî Dev
let Teşekküllerinin hepsi zarar ediyor ve bu za
rardan dolayı Devlete borçları vardır. Bunla
rın başında Zonguldak Kömür İşletmesi geliyor. 

2. Aybaşlarında işçiye palra ödemek için 
sağa sola avuç açmak mecburiyetinde kalıyor; 
aynı zamanda Hükümete yüz milyonlarca işlet
menin borcu vardır. 

3. Köylü vatandaşlardan alınan vergilerle ! 
maden işletmesinin borcunu kapamaya işçi te- • 
şekkülleri olarak biz utanıyoruz. ] 

ı 
4. Ereğli Kömürleri İşletmesinin tedavisi j 

gayrikabü dedikleri hastalığa duçar olmasın- | 
dan şimdiki Sanayi Vekili sayın Şahap Koça- j 
topçu'nun bir kusuru olmadığını kaydetmek ; 
isterim. Ancalk tedavisi için çare aramasının ! 
kendisi için bir vazife olduğunu arz etmek is
terim. 
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5. Maden işçisi iyi organize edildiği tak

dirde işletmeyi bu zarardan ve uçurumdan kur
tarmak için sayın Vekille -beraberdir. 

6. İstihsalin seneden seneye düşmekte de
vam etmesi memleket iktisadiyatı için hoş kar
şılanacak işler değildir. İstihsalin düşmesi hak
kında ileri sürülen sebepler mâkul ve mantıkî 
karşılamamasını sayın Vekil Beyden rica edi
yorum. 

7. Kazmacı radumanının 5 000 kilodan 
vapurun ambarına girinceye kadar 350 kiloya 
düşen radumanm sebeplerinin iyice araştırılma
sı lâzımdı,-. Araştırmanın mahallî elemanlardan 
değil, Yüksek Murakabe Heyetinden yapılması 
şayanı tavsiyedir. 

8. İşletmede memur fazlalığı olmasına rağ
men yine memurlara fazla mesai verilmesinin 
sebepleri aıiaştırılmalıdır. 

9. Şahısların arasındaki geçimsizlik ran-
/dumana tesir ettiği yolundaki haberleri de in
celemek lâzımdır. 

10. Teknik elemanların meslekin icabettir-
diği şekilde iş taksimi yapılmalıdır. 

11. Memurlara verilmekte olan evlerin ta
l ak ve kaşığı hattâ yatağına ve hahsırta varın-
cıya kadar verilen bütün mobilya ve mefruşat 
lüzumsuzdu;*. 

12. Malzeme israfı çok fazladır. İyi kont
rol edilmiyor. Teknik eleman kemiyet itiba
riyle fazla, keyfiyet itibariyle zayıftır. Yetiş-
tirilebilmeleri için hiçbir teşebbüs" yoktur. 

13. Fuzuli masraflar çok fazladır ve kont
rolsuzdur. 

14. İşletmede: İş organizasyonu, teşkilât 
ve çalışma esaslarım gösterir biı- talimatname 
halen mevcut değildir. İşler âni ve geçici ka
rarlarla veriliyor. Emir.ve kararlar sık sık de
ğiştiriliyor. Kararsızlıklar mevcuttur. 

15. İşletmenin varlığını hedef tutan sabit 
kıymetler sistemi bozuktur. 

16. Teftiş ve kontrollerin her branştaki 
ehliyetli elemanlardan yapılması lâzımdır. 

17. Havzada her branştaki iş âmirlerinin 
vazife ve salâhiyetlerinden dolayı doğacak 
mesuliyetlerden mutlak surette mesul tutulma
ları lâzımdır. 

18. Maden dairesinin tekrar Zonguldak'ta 
kurulmasında iş emniyeti bakımından çok fay
dası vardır. 
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Pancar ©kimi 59 Vilâyetin 6 900 köyünde 

yapılmakta olup, "bunlar zannedildiği gibi ayrı 
ve imtiyazlı bir köylü zümresi değildirler. Kü
çük çiftçidirler. • Ve hiçbir ,sene vasati- ekinim 
1 eri 8.7 dönümü geçmemiştir.. 

Yine Mr İktisadî Devlet Teşekküllüne hu
bubatını satan çiftçi parasını peşin aldığı hal
de (pancar müstahsili mahsûlünün 'bedelini son 
senelerde alamamıştır. 

1. — Şirket işletme ve ana tfemıayeısinin ki
fayetle yükseltilmesini, ^ 

2. — Sanayi Vekâletinin 'diğer vekâletlerle 
daha sıkı (bir iş birliği yapmasını ve Maliye Ve
kâletinin aldığı İstihlâk- Vergisini tehir ederek 
çiftçi borçlarının ödenmesini, 

3. — Pancar fiyatları..; son* senelerin. enflâs-
yonist para politikasına göre tesbit edilmiştir, 
fakat 27 Mayıstan sonra yapılan «yariama ile 
bu fiyat asgari hadde indirilmiştir. 

İ9. Sipariş edilen malzeme ve makinalarm 
mümkün mertebe aynı tipten olması ekonomi 
bakımından çok faydalıdır. 

20. Mladen havzasında bir kişi çalışıp da 
beş kişinin sırtından geçinme usulüne son ve
rilmesi lâzımdır. 

21. Bu ve buna benzer daha birçok aksak
lıklar giderildiği takdirde işletme kâra geçe
cektir. Aksaklıkların gilerilebilmesi için hiçbir 
engel de yoktur. 

22. Prodüktüvite iş eğitimine çok ehemmi
yet verilmesi lâzımgelirken ve makina bakım 
usulü çok lüzumlu iken bunlara önem verilme
mektedir. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan dolayı cümlenizi saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erel Ali. 

EREL ALİ — Sayın .arkadaşlar, son 7 yıl 
zarfında her vesile İle şeker fabrikalarından 
bahsedilmiştir. Ne zaman radyomuzu açtıksa 
görülmiyen kalkınma edebiyatına misal olarak 
ekseriya şeker fabrikalarının açılması hem 
müstehlik hem de «mstalhsıl vatandaş üzerin
de fena tesir yapmıştır. 

Sakıt idarenin sağlam malî politikaya da
yanmayan idaresi, bu müesseseyi de müşkül du
ruma sokmuş ve bugün 'bütün vecibelerini ya
pamaz hale g'etirmişt'ir. 

Mevcut 4 fabrika ile ve yeni 'bir şirket ola
rak 1935 de kurulduğu zaman sermayesi 22 mil
yon lira idi. 1993 den sonra 11 şeker ve 1 İspir
to fabrikasını daha işletmeye açmıştır. 

Sermayesinin 17 milyonluk kısmı ile diğer 
teşekküllere iştirak etmiştir. Pancar koopera
tiflerinden, yani çiftçiden temin ettiği kredi
ler (hariç umumiyetle aldığı kısa vadeli kredile
ri yatırımda kullanmıştır. 

'Bugünkü borç, yekûnu, karşılığı olmakla be
her 1,5 milyar liradır. Şeker fabrikaları aslın
da hem şirket olarak kâr eden hem de İstihsal 
Vergisi ödemelerinden dolayı Devlet için kâr
lı Mr müessesedir. 

Fakat bu sermaye ve kanunî kâr hadleri ile 
kendisini ifctasaden toparlamasına imkân yok
tur. 

Bu selbepledir iki; karşılıklı mukaveleye fbağ-
lı olarak ektirilen pancarın hedeli hüyük çap
ta ödenememiştir. Şeker satışları ile karşılana
cağı ve peyderpey düşünülürse çok uzun sürer. 

•Umumî fiyat • endeksleri sabit kaldıkça ve'ni-
den fiyat tenziline gidilmemesini, 40 - 50 ku
ruşluk fiyat indirimi ile 1961 şeker istihlâkinin 
geçmiş senelere nazaran fazla olacağı ve 'bütçe
ye 35 milyon lira munzam gelir temin ederek 
kaydedilmektedir. 

Şeker istihlâkmm ne kadar olacağını ve bu 
istihlâki temin ve karşılamak için ne gibi tedbir
lerin alınacağının açıklanmasını rica ederim. 
Sözlerimi 'bitirirken .şirketin kuruluşundaki di
namik havanın tezahürü olarak kısa bir müd
det içince bütün yurt çapında. İDİr inkişaf gös
teren şeker sanayiinin,' zirai ve smaî kalkınma
mızda uhdesine düşecek bütün vazifeleri fera
gatle başaracağına candan inanıyorum. 

Yeter ki kötü politikanın tesirlerinden İkti
sadî Devlet Teşekküllerini kurtaralım. 

Başta Sanayi Vekilimiz olmak üzere o mü
esseselerde çalışan temiz ve idealist arkadaşla
rımı huzurunuzda hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Coşar Ömer Sami. 

COŞAR ÖMER SAMİ — Muhterem arkadaş-
larım. Geçen günler zarfında hemen hemen bir-
buçuk milyara yakın bir bütçeyi kabul ettiniz., 
Millî Eğitim bütçesiyle Millî Eğitimde bir kam
panya açtınız, okuryazar adedini artıralım diye. 
Millî Eğitimi yürütmek istiyorsanız SEKA ve İz
mit Kâğıt Fabrikasını da düşünmemiz icabeder. 
Türkiye'de nüfus, başına, düşen gazete kâğıdı 
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miktarı 600 gramdır. Komşumuz Yuunanistan'-
da ise bu miktar bizden dört misli fazladır. Ki-
tapda ise 900 gram, yine Yunanistan'da bizim 2,3 
misli fazladır. Bunu halletmek üzere kâğıt dâva
sının Hükümet dâvası olarak ele alınması îzmit 
Kâğıt Fabrikasının tevsi edilmesi ve kâğıt fiyat
larının ucuzlatılması lâzımdır. Son 10 sene için
de fazla hakaret gören nedir diye soranlara te
reddütsüz olarak söyliyebilirim ki, kitaptır. Dü
şüklerin paralosu, okumasınlar idi. Arkadaşlar, 
bugünkü kitap fiyatları çok pahalıdır. Bu du 
rum kitap sayısına da tesir etmektedir. 27 Ma
yıs İnkılâbından sonra Millî Eğitim kampanyası 
artırılacaksa kâğıt meselesi üzerinde bilhassa dur
mamız işi Hükümet olarak ele alarak bir ayarla
ma yapmamız şarttır. 

BAŞKAN — Sungur Celâl. (Yok sesleri) Ba
yındır Eâuf. (Yok sesleri) Şimdi söz sırası özfa-
kih. Fakih arkadaşımızmdır. Kendileri arzu eder
lerse şimdi sıralarını Otan Hüseyin arkadaşımı
za verebilirler. (Vazgeçti sesleri) Erdem Sadi. 

ERDEM SADÎ — Son yüz yılın başından 
beri her nevi istihsal faaliyetlerinde müşterek bir 
unsur olarak en önemli yeri işgal etmiş bulunan 
elektrik enerjisinin gerek üretilmesi ve gerekse 
taşınıp dağıtılması problemleri, milletlerin üze
rinde en çok durdukları hayatî dâvalardan biri 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

Filhakika tekniğin ilerlemeleri sayesinde ar
tık insan gücü ile yapılması maddeten kabil ol-
mıyan pek çok işler, çeşitli tabiat kuvvetlerinden 
yani enerjiden faydalanılarak kuvveden fiile çı
karılmaktadır ve böylece bir istihsalin verimini 
artırmak, kalitesini yükseltmek ve maliyetini dü
şürmek gibi bellibaşlı iktisadî hedeflere kolaylık
la erişebilmektedir. Bu durum gerek sanayiin ve 
ziraatin kalkınması ve gerekse geniş toplumların 
sosyal yaşama seviyelerinin yükselmesi bakımın
dan enerjinin ne derece elzem bir faktör olduğu
nu izaha yeter. 

İşte haiz olduğu /bu fevkalâde öneminden do
layı birçok memleketlerde elektrik enerjisinin is
tihsal ve tevzi işleri doğrudan doğruya Devlet 
eliyle sevk ve" idare edilmektedir. Fransa, İngil
tere, Avusturya ve Yunanistan'ın durumları bu
na bir misal teşkil eder. 

Bir memleketin tabiî enerji ve kaynaklarım 
işletmek ve onları millî ekonominin ihtiyaçlarına 
arz etmek gibi çok şümullü sahaları kapsayan 
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enerji dâvası haddizatında endirekt yollardan di* 
ğer dâvalarla da tedahül etmektedir; meselâ elek-
tiriğin bir topluma temin ettiği yüksek hayat 
standardı bir taraftan bu toplum içndeki fertleri 
bu standardı muhafaza ve idame etmeye zorladı
ğı gibi diğer taraftan henüz ona kavuşamamış 
olan kütlelerle kavuşanların arasında hâsıl olan, 
seviye farklarının ortaya çıkardığı problemler, 
millet topluluğunu bir bütün olarak aynı iktisa
dî ve sosyal şartlar altında bulundurmakla mü
kellef olan Devlet idarelerini zaman zaman bu 
problemlerin üzerine dikkatle eğilmeye mecbur 
etmektedir. 

Elektrik enerjisinin iktisadî plânlamalardaki 
rolü de büyüktür. Bilhassa bir memleketin iikti-
saden geri kalmış bölgeelrinde enerji fiyatlarını 
ucuzlatmak suretiyle oralarda iktisadî faaliyet
leri teşvik etmek ve rantabilite imkânlarını ar
tırmak mümkündür. Keza zarurî ihtiyaç madde
lerinin mali>et ve satış fiyatları enerji tarifeleri 
yolu ile müessir bir şekilde kontrol edilebilir. 
Bütün bunlar enerji dâvasının şümul ve-ehem
miyetini artıran hususlardır. 

Elektriğin, iskân dâvası ve politikası ile de 
yakından ilgisi vardır. Bilhassa bizim memleke-
timiizde muayyen köyleri elektriklendirmek su
retiyle bu köylerin civarındaki küçük köy grup
larının kendiliklerinden buralara akın etmelerini 
sağlamak ve bu suretle on binlerce küçük köy 
yerine daha mahdut sayıda kasabaların meydana 
gelmesini temin etmek mümkündür. Hattâ bu 
cümleden olmak üzere orman mıntakalarında bu
lunan köylerin bu • mmtakalarm dışına çıkarıl
ması ve buralarda küçük sanayiin geliştirilerek 
köylünün orman tahribatına yol açan faaliyetle
rine son verilmesi ide kaabildir. 

Yaşadığımız devirde adam başına yıllık ener
ji sarfiyatı milletlerin refah ve medeniyet sevi
yelerinin bir ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Bu 
bakımdan ibtisaden gelişmiş memleketlerde va
rılmış olan rakamlar bir hayli yüksöktir. Meselâ 
1958 istatistiklerine göre bir yılda -adam başına 
enerji istihlâki*; 

Norveç *te 
Amerika B. D. 
tsveç 
Yugoslavya'da 
Almanya'da 

Kwh. 

7 820 
4 180 
4 030 
1 380 
1 800 
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Avusturya'da 
Fransa'da 
Holânda'da 
Bulgaristan'da 
Yunanistan'da 
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Kwh. 

1 740 
1 400 
1 190 
* 360 

300 

Türkiye'de ise bu rakam 80 Kwh. dır. Görü
lüyor ki, enerji istihlâki bakımından Türkiye'
nin umumî hayat standardı komşumuz Yunanis
tan'a nazaran dahi 2,7 defa daha küçüktür. 

Memleketimizin 1958 senesindeki umumî 
enerji istihsali 2,3 milyar kilovatsaat olmuştur. 
Şayet Yunanistan'ın 1958 deki seviyesine ulaş
mak istersek yılda 6 milyar Kwh. lık bir istihsal 
yapmamız iktiza eder. 

Enerji istihlâkini 1 Kwh. artırabilmek için-
takriben 1 liralık bir yatırım yapmak lâzım-
gelmektedir. Bu hesaba göre Yunanistan'ın 
1958 deki seviyesine ulaşabilmemiz için 3,7 
milyar liralık yatırım yapmamıza ihtiyaç var
dır. Kaldı ki bu seviye Türkiye gibi bir mem
leket için nihaî bir hedef olamaz. Şayet orta-
halli bir Avrupa memleketinin hayat seviyesi
ne ulaşmamız bir gaye olarak kabul edilecek 
olursa bu takdirde bugünkü nüfusumuza göre 
30 milyar Ew. istihsal etmek ve bunun için de 
27 milyar liralık bir yatırım yapmak zarure-
tindeyiz. 

Büyük bir önem taşıyan enerji dâvasının 
memleketimizdeki yürütülüş şekli tatminkâr 
olmaktan uzaktır. Zira her* .şeyden evvel bu 
dâvanın ortaya koyduğu vazife ve mesuliyet
ler muhtelif zamanlarda çıkarılmış olan ayrı 
ayrı kanunlarla, ayrı ayrı teşekküllerin uh
delerine tevdi edilmiş bulunmaktadır. Vazi
felerin bugünkü gerçeklere uymıyaeak şekilde 
taksimi mesuliyetlerin bölünmesini ve dolayısiy-
le hayatiyetlerini kaybetmelerini mucibolmuştur. 

Halen bir çok müesseseler memleketimizde 
enerji işleri ile meşgul olan teşekküllerin adları 
ve her teşekkülün enerji dâvası yönünden hangi 
fonksiyonlarla görevlidirler? Bir takım fonk
siyonlar birden fazla teşekküle verilmiş oldu
ğundan pratikte bu yüzden bâzı tedahüller ve 
anlaşmazlıklar zuhur etmektedir. Bu hal en 
hafif manasiyle emek ve zaman kaybına yol aç
maktadır. Diğer taraftan bâzı fonsiyonlar da 
sahipsiz kalmış bir durumdadır. * 
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| Enerji problemimizin, arasında bir koor-

dinasyon bulunmiyan muhtelif teşekküller ara
sında inkısama uğraması memleket ekonomisi
ne bir çok zararlar irâs etmektedir ki bunların 
bâzılarını misallerle açıklamak yerinde olur. 

Şöyleki: 
a) Kuzeybatı Anadolu bölgesini besliyen 

elektrik santralları üretme kapasitelerinin sınır
larına yaklaşmışlardır. 1962 senesinin sonla
rına doğru bu bölgede bir enerji yetersizliği baş 
gösterecektir. Yapılan tahmini hesaplara göre 
1963 senesinde kuzey batı bölgesinde istihsal 
edilebilecek enerji miktarı 1 677 milyar kilovat 
saat olacak, buna mukabil talep 1 913 milyar 
Kwh. ı bulacaktır. Arada tahassul edecek olan 
236 milyon Kwh.hk açığın ne şekilde kapatılaca
ğı meşkûktür. Hiç şüphesiz bu açığın kapatıl
maması millî gelirin artış hızım kısacak engel
lerden biri olacaktır. 

b) Buna mukabil Batı Anadolu Bölgesindeki 
bölge santrallarınm istihsal kapasiteleri bu böl-

I genin hali hazır istihlâkinin çok üstündedir. 
Yani bölgenin 950 milyon Kwh.lık istihsal kapa-

[ sitesine mukabil 208 milyon Kwh. lık fiili bir 
istihsal durumu vardır. Bu yüzden Soma Sant
ralı gayri muayyen bir süre için durdurulmuş
tur. Hakikatte ise bu bölgenin enerji ihtiyacı 
karşılanmış da değildir. Sırf nakil ve tevzii 
şebekelerinin yokluğu bu durumu yaratmakta
dır. Fakat derdin izalesi ile hangi makamın 
uğraştığı kesin olarak söylenemez. 

c) Çalışmakta olan büyük bölge santralla
rınm bâzıları Etibank tarafından, bâzıları ise 
DSİ tarafından inşa edilmişlerdir. iller Bankası 
tarafından pek çok küçük santral yapılmıştır. 
Her santral inşa eden teşekkülün malıdır ve 
onun idaresi altındadır. 

Her ne kadar enterkonnekte şebekelerle bir
birine bağlanmış olan büyük bölge santrallerinin 
günlük istihsal faaliyetleri Etibank Elektrik İş
letmeleri Müessesesince tanzim ediliyorsa da bu
nun dışında teknik ve idarî pek çok hususlar da 
teşekküller arasında hiçbir irtibat yoktur. Bu hal 
daha bu günden çeşitli işletme zorlukları meyda
na getirdiği gibi ilerde meseleler büsbütün girift 
mahiyetler almaya namzettirler. 

d) Enerji tarifelerinin tanzimi ve tatbiki 
halen Sanayi Vekâletinin kontrol ve murakabesi 
altındadır. Fakat bu tarifelerin ne enerji ekono-

— 542 -



B : 8 27.2 
misi ve ne de enerji müstehliki yönlerinden, mo
dern anlam ve esaslara göre hazırlanmış olduğu 
iddia edilemez. Hususiyle elektrik enerjisinden 
alman vergiler ve enerji satışlarından dolayı be
lediyelere tanınmış olan hak ve imtiyazlar, bilhas
sa sanayimizin inkişaf yolu üzerine sayısız engel
ler çıkarmaktadır. Hangi makamların bu durum
la ilgilendikleri veya ilgilenmesi lâzımgeldikleri 
bilinmemektedir. 

e) Her şeye rağmen Türkiye'nin erierji ihti
yacı gün begün artmaktadır. Yeni elektrik san
trallerine ve yeni enerji nakil hatlarına ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaçlar tam zamanında giderilme
diği takdirde arzu edilen gayelerin tahakkukuna 
bilfiil imkân yoktur. Binaenaleyh, enerji sahasın
da yapılması icabeden yatırımların planlanması, 
kuvveden fiile çıkarılması ve işletilmesi gibi çe
şitli meselelerin uzun müddet askıda kalmalarına 
tahammülleri yoktur. Zira 'bir enerji kifayetsiz
liğinin memleketin umumî istihsal faaliyetlerin
deki inikasları diğer buhranlardan çok daha teh
likeli ve müessir olmaktadır. 

f) Süratle gerçekleştirilmesi hayati bir zaru
ret olan ziraî kalkınmamızın da her şeyden evvel 
köy elektrifikasyonunun tahakkukuna vabeste ol
duğu, ileri memleketlerde müşahede edilen tatbi
kat muvacehesinde reddi mümkün olmıyan bir 
keyfiyettir. Bununla beraber bu konu şimdiye ka
dar hiç ele alınmamış ye hiç ciddî programa ithal 
edilmemiştir. 

Bütün hu mahzurları bertaraf edebilecek en 
müessir tedbirin elektrik enerjisi ile alâkalı va
zife ve mesuliyetleri tek tek bir teşekkülün otori
tesi altında birleştirmek olacağı hususu artık bü
tün ilgililerce kabul edilmiş bulunuyor. 

Bununla ıberaiber bu teşekkülün nasıl bir sta
tüye sahibolması lâzımıgeldiği ve ihalen enerji iş
leriyle meşgul muhtelif müesseselerin ıbu teşek
külün bünyesi içinde, nasıl kaynaştırılacağı he
nüz kesin bir karara bağlanamamıştır. 

Filvaki bu türlü önemlr ve zecri değişikliklere 
karşı zuhuru her zaman mümkün ve taibiî olan 
bâzı direnmelerin de işin gecikmesine sebeboldu-
ğu muhakkaktır. Ancak, sebep 21e olursa olsun bu 
teşekkülün kurulmasında geç kalınan her gliu, 
memleket ekonomisine gittikçe pahalıya mal ol
maktadır. Bu itibarla karşılaşılması muhtemel bir 
enerji yetersizliğinin, yakın bir gelecekte, telâfisi 
imkânsız zararlar tevlidetmesi ve memleketimi-
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zin umumî istihsal faaliyetlerini tehlikeli bir du
raklamaya duçar etmesi dikkatle göz önünde tu
tulması lâzımgelen bir keyfiyettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Erdinç Sait. 
ERDİNÇ SAÎT — Muhterem arkadaşlar, ge

çen sene Van vilâyetinin Arın 'gölünden çıkarıl
makta olan soda mevzuunu Maliye Vekâletine in
tikal ettirmiştim. Fakat onlar bu mevzuu, bizi alâ
kadar etmez, bu işi Sanayi Vekâletine intikal et
tir dediler. Bu mesele Sanayi ve Maliye Vekâlet
lerini bir (hayli dolaşmasına rağmen bir netice 
alınmadı. Şimdi bu fırsattan istifade ederek bu 
durumu belirtmek lüzumunu hissettim. Van'ın 
Arin gölünden 'soda istihsal edilmektedir. 'Mahal
linde bunun ismine porak denilmektedir. Soda bu 

- kazada birçok şirketler tarafından istihsal edil
mektedir. Bu şirketler, bilinmiyen bir mevzuu 
imiş gibi bunu işletmektedirler. 

Bu iş, Celâl Bayar'm istediği kimselerin eline 
geçti. Halk bundan mahrumdur. Bu mevzuun 
incelenmesini istirham ediyorum. , 

BAŞKAN — Başka söz dstiyen yok. Söz Sayın 
Sanayi Bakanınındır. 

SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP 
— Kurucu Meclisin Sayın üyelerinin konuşmamı 
kolaylaştırmalarına, dertleri deşip ortaya dökme
lerine bilhassa teşekkür ederim. 

Sanayi politikamız (tamamiyle ekonomik (bir 
istikrar içinde kalkınmaya dayanmaktadır. Bol 
istihsal, enflasyonsuz, yeni iş sahaları kurmak ve 
her sene takriben 1 milyon artan yeni nüfusa, 
maişetini temin edebilecek, vatandaşa daha yük
sek bir hayat seviyesi sağlamak Bakanlığımızın 
başlıca gayeleridir. 

Az gelişmiş memleketlerin "büyük Ibir problemi 
olarak ortaya çıkan yeni iş sahaları yaratmak dâ
vası muhakkak ki, memleketimizde çok daha şid
detle hissedilmektedir. Bunun halledilmesi için, 
özel sektörün yatırıla'bildiği para kâfi gelmemek
te, hu yüzden yaîbancı sermaye teşvik edilerek bu
nun hızlandırılmasına çalışılmaktadır.' 

Devlet bütçesinde yapabileceğimiz tasarrufla^ 
hiç olmazsa bundan sonra enflâsyona gitmek su
retiyle bu yatırımları teşvik ve takviye etmek lâ
zımdır. Bu salıaya yatırabilecek para kâfi gelme
mekte ve mukadderat birliği yapmış olduğumuz 
dost memleketler bize açmış oldukları kredilerle, 
yardımlarla bu fbüyük dâvamıza hizmet etmekte
dirler. Bu Ibüvük dâvanın hallinde muhakkak ki, 

543 
t 



B : 8 27.2 
artık plânlı bir çalışma bir sanayi plânına istina
den bütün emek ve sermayenin yerine masruf 
bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Plânla
ma Kurulu bu bakımdan en güven verici bir ze
min teşkil etmektedir. Hükümetiniz sanayi haya
tımızı iki yönden yürütmektedir. Evvelâ Devlet 
sermayesiyle kurulmuş olan İktisadî Devlet Te
şekkülleri yönünden, diğer taraftan özel sektör 
yönünden. Bu iki yolu bünyemize uygun bir şe
kilde bağdaştırmaya, çalışmaktayız. Senelerden 
beti 'haklı olarak en çok tenkide uğrıyan ve büyük 
*bir yük, endişe, üzüntü teşkil eden İktisadî Dev
let Teşekküllerinin artık iftihar edilecek yolda 
yürümesi, gelişmesi en büyük emelimizi teşkil et
mektedir. Bunun teferruatına girmeden evvel, 
bu hususta diğer düşüncelerimi arz etmeyi yerine 
de görüyorum. 

İktisadî Devlet Teşekküllerine yeni bir veçhe 
vermek için bilindiği üzere büyük bir organizas
yon plânı ele alınmıştır. Türkiye Hükümet teşki
lâtı yanında Amerikan yardımından, Avrupa İk
tisadî İşbirliği Teşkilâtından gönderilen, Avru
pa'nın en kıymetli mütehassısları, bu hafta içinde 
şehrimize gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar 
reorganizasyona büyük bir ışık tutacaktır. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin düzenlenmesi 
için bundan sonraki yardımlara yeni bir veçhe 
vermek, politik tesirlerden uzak, memleket bün
yesine uygun yatırımları malî imkânlarla bağdaş
tırmak suretiyle yürütmek medburiyetindeyte. 

Mevcut tesislerimizi, bilhassa malî bünyelerini 
ıslah ederek, tasarruf zihniyeti içinde, prodükti
viteye uygun, randımanlı bîr çalışma ile düşük 
maliyete tevcih etmemiz lâzımdır. 

Mubayaa ve satış politikalarımızın yine aynı 
iktisadî prensiplere dayanması lâzımdır. Bu te
sislerin evvelce arz etmiş olduğum gibi, politik 
tesirlerden uzak bir idareye ka\aışturu!ması mese
lesini halledeceğiz. 

İdarenin ıslaha muhtaç taraflarından biri de 
kendi kendini kontrol meselesidir. Müesseselerde 
çalışan idareci, mühendi's, memur, işçi artık bil
melidirler ki, bu müesseseler Devletin sırtından 
geçinemiyeceklerdir. Bunu bilerek -çalışmaları 
sağlanacaktır. Aynı zamanda, bu müesseseler
de çalışanlar, müessesenin sermayesine iştirak su
retiyle iç kontrolünü sağlıyacaklardır. Kazan, 
kazandır pîrensibi bu müesseselerin çalışma anla
yışım hâMm olacaktır. 
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Bütün temennimiz İktisadî Devlet Teşekkülle

rinin teminat içinde çalışmaları ve bu çalışmala
rının sonunda bütçeye kâr getirecek bir duruma 
yükselmeleridir. Bu kârdan sağlandıktan sonra, 
vatandaşlara, ve bu müesseselerin içinde çalışan 
mensupların tasarruflariyle hisse senetleri satıl
ması ve elde edilecek paralarla Devlete daima 
mecburiyet duyduğu ana plâna uygun yatı
rımlar için enflâsyondan uzak en iyi bir malî 
kaynak sağlanması üzerinde durmaktayız. 

özel sektör teşebbüslerinin plânlı bir ça
lışma içinde Müşterek Pazara hazırlanmak su
retiyle gelişmesini düşünüyoruz. Bu sektörün 
hammadde ve yedek parça ihtiyaçları dış tica
ret politikamızda birinci sırayı işgal etmiş olan 
bir priyoriteye malik bulunmaktadır. 

Özel sektörün, iktisadî Devlet Teşekkülle
rinde olduğu gibi bugün en büyük ihtiyacı olan 
huzur, sükûn, ve istikrarın sağlanması için 
Hükümetimiz bu üç dâvanın halline elinden gel
diği kadar ve değ rli müzaheretlerinizle deva 
bulmaya çalışmaktadır, özel sektörün gelişme
sinde yabancı sermayenin de yol gösterici, hız
landır: cı bir rol oynadığına inanmaktayız. Bu
gün yerli malını hepimizin zevkle kullanabil
memiz ve bundan büyük bir gurur, sevinç duy
mamız için kaliteye de büyük önem vermemiz 
gerekmektedir. Ucuz 'olduğu kadar kaliteli mal 
yaptığımız müddetçe millî gururumuz bize bü
yük bir gelişme hızı verecektir. Bu bakım
dan Türk Standartlar Enstitüsü kurulmuştur. 
Maalesef bakanlığımız bu enstitütüye fazla bir 
tahsisat ayıramamıştır. Bu enstitünün ehemmi
yeti takdir edilerek Amerika yardımından bu 
sene 5 milyon liralık bir yardım sağlanmış, 
Türk Standardları Enstitüsünün binası, lâbora-
tuvarı kurulmaya başlanmıştır. 

Piyasa hakkında Maliye ve Ticaret Bakan
ları görüşlerini arz etmişlerdi. Bu görüşmelerin 
umumî havası içinde ben de şunu arz edeyim 
ki, bendeniz de bir miktar durgunluğun mev-
cudolduğunu kabul etmek mecburiyetindeyim. 
Bu durgunluğun, daha ziyade 4 Ağustos 1958 
kararları ile meydana gelmiş olduğunu ifade 
etmek isterim. - Bu husus elektrik istihlâkinin 
artış süratinin son altı aylık azalması ile de gö
rülmektedir. 

Memleketimiz, dünyada en hızlı elektrik is
tihsal artışı kaydeden memleketlerdendir. Her 

544 



B ; 8 27.2. 
yıl % 15 nispetinde bir artış kaydedilmektedir. 
Ancak bu son altı ay içinde % 7 ye düşmüştür. 
Bâzı fabrikalarımızın bünyelerindeki ayarlama 
daloyısiyle bu elektirik sarfiyatının azalışı key
fiyeti tesbit edilmiştir. Ayrıca Karabük tesis
lerinde de talep azlığı dolayısiyle boru fabri-
rikası durdurulmuştur. Yeni bütçemizin ruhu
nu teşkil eden istikrar havası içinde, istihsal 
sahas na malî bir hareket vermek hususunda 
her türlü tedbiri almak kararındayız. 

Sanayicimiz kredi zorluğu içindedir. Sana
yicimize tesir öden şeylerden birisi çok yüksek 
faiz hadleri ile karşıkarşıya bulunmasıdır. Bu 
kredi konusunda da bâzı tedbirler alınmasına, 
durumun düzeltilmesine gayret edilecektir. Sa
nayicimizin teşvikinde gayemizin istihsale ve ihra
cata yöneltme olduğunu arz etmek isterim. Bu 
bakımdan da ihracatı teşvik gayesiyle bir yeni 
krSdi tesis etmek arzusundayız. İhracat yapan 
sanayicilerimize düşük faizle kredi vererek bu
nun kendilerinden beklediğimiz gayretlerin hiç, 
olmazsa ufak bir karşılığını sağlamak istiyoruz. 

İthalâtta, sanayi mamullerinin kontrolü ve 
memleket içinde istihsal edilen mamullerin itha
line mâni olmak hususundaki çalışmalar da ol
dukça nuıspettir. Fakat bu gayenin iyi bir 
plânlama ile tahakkuk edebileceği de malûmdur. 
Böyle bir plânlama ile bu yola gidilmek sure
tiyle tedbirler alınması istikbale matuf ümit 
verici bir çalışmadır. 

Köylülerimizin gelirlerini artırmak, boş za
manlarını, boş «aatlerini değerlendirmek için 
yapılan bir çalışma da (el sanatları eğitim kurs
larıdır.) (Çok güzel, bravo sesleri) 

Bugünkü haliyle bakanlık, raütevazi bütçesi 
içinde elinden gelen gayreti göstermekte ve 
derli toplu bir şekilde bir arkadaşımızın temen
nisi- olarak da sanat okullariyle bir iş birliği 
yapılması da düşünülmektedir. Kurslardan son
ra, çeşitli alât ve edevat, kurslardan mezun 
olanlara bırakılmak suretiyle, bu eğitimin tatbi
katının devam etmesi esası üzerinde kurulmakta
dır. 

Maden zenginliğinden istifade etmek konu
su yurdumuz için en tabiî bir sanayi gelişmesi
ni icabettirecek mahiyet taşımaktadır. Memle
ketimiz, bünyesi itibaıüyle bugün ham cevheri 
ihracetnıektedir. Maden istihsalinin çoğaltılma
sı, değerlendirilmesi, hiç olmazsa yarı mamul 
halinde daha yüksek kıymetlerle ihracedilmesi-
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ni ana politikamız a m m a koymuş bulunmak
tayız. 

Enerji dâvamız, bugün çok âcil bir karar 
verilmesi icabeden bir vakıa,haline gelmiştir. 
Süratle bu sahadaki istihlâkin artması için, en 
kısa zamanda yeni merkezlerin kuıaılmaü.ı ic'ab-
etmektedir. Elektrik enerjisinin memleket öl
çüsünde yayılmasını hızlandırmak için, dünya 
ölçüsünde yabancı mütehassısların etüdleri so
nunda 8 senelik, bir plân dâhilinde yeni merkez
lerin tesisi için teşebbüste bulunulmuştur. Bu 
uzun vadeli plânların tatbikatı, yeni hükümet
ler için en büyük bir vecibe olacaktır. 

Biraz- önce bir arkadaşımızın hassasiyetle 
üzerinde durduğu bu elektrik enerjisi mesele
sinin, memleket ölçüsünde koordine bir şekilde 
tahakkuk ettirilebilmesi için, 'Türkiye Enerji 
Kurumunun en kısa zamanda kurulması ve iş
ler hale getirilmesi lâzımdır. Bu kanun en kı
sa zamanda Yüksek Meclisinize getirilecektir. 
Bu Kurumun teşkilât kanununun memlekete 
maledilmesini temin etmenizi candan temenni 
ederim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; bugün için, Bakan
lığımızın yapmadığı ve fakat yapması icabeden 
en büyük işlerden birisi bu memleketin yakıt 
dâvasını'halletmektir. Maalesef, bu meselenin 
üzerinde duracak teşkilât Bakanlığımızın bün
yesinde bulunmamaktadır. Bakanlığımız teşki
lâtında bulunmadığı gibi, bu mesele üzerinde 
uğraşacak başka bir merkez de faaliyette değil
dir, henüz mevcut değildir. Bu alanda Bakan
lık teşkilâtının yeniden düzenlenmeBİ . konusu 
üzerinde bir önemle durmaktayız. 

Bugün artık tezek, linyit,'taşkömürü, akar
yakıt, elektrik enerjisi ve bunları kullanan sobalar 
ve diğer vasıtalarla bu enerji işinin şümullü bir 
şekilde ele alınması zamanı çoktan geçmiş du
rumdadır bile. Atom enerjisinin değerlendiril
diği, kullanıldığı bir devirde tarım alanında 
lüzumlu tezeği artık yakıt sahasından kaldır
mamız gerektiğini kabul etmek lâzımdır. 

Petrol sahasındaki çalışmalarımızı, bütün 
vatandaşlar yakın bir ilgi ile takibetmektedir-
ler. Bu iş her gün müjde beklediğimiz bir ko
nu teşkil etmektedir. Bunda da haklıyız. Arka
daşlar, önümüzdeki günlerin bu alanda da ha
yırlı haberler için gebe olduğunu ünıidetmek-

Heyiz. Bugüne kadar sevindirici'haberler ara-
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sında, evvelâ Adana mıntalkasında yeni bir mer-
«kez kurulmuş olması ye diğer taraftan Diyar
bakır bölgesinde de, yeni bir merkezin bulun
muş olması da vardı. Bütün bunların yanında, 
Türkiye Petrolleri A. O. tarafından işletilmek
te olan Bajtman Rafinerisi, ihtiyacımızın % 20 
nispetinde akar yakıt sağlamıştır. Petrol saha
l ında geleceğe büyük bir emniyetle bakmakta 
olduğumuzu bildirmek isterim. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 
adı altında kurulmakta olan ikinci demir 
ve çelik merkezimiz dünya çapında büyük bir 
müessese olacaktır. Memleketimizin ana sanayi 
merkezlerinden birisini 'teşkil edecek mahiyette 
ehemmiyetle kurulmasına başlanmış bulunmak
tadır. 

Bu iş için 130 milyon dolarlık bir Ameri
kan yardımı sağlanmıştır. Ayrıca geri kalan 
20 milyon dolar tutarındaki toalzeme ele Av
rupa'dan kredili şartlarla mubayaası programa 
konulmuştur. 

Bu tesis kurulduktan sonra, takriben 75 
milyon dolarlık bir mamul istihsal etmek su
retiyle döviz muvazenemize yapacağı yardım 
yanında bu fabrikanın etrafında asgari 140 
küsur küçük tâli tesis kurulacak, Türk iş gücü
müze muazzam bir hamle yaratacaktır. îş 
gücünün faydalı bir şekilde kullanılabilmesi 
bakımdan bakanlık üzerine düşen vazifeyi 
yapacaktır. 

Bu ikinci demir ve çelik tesislerinin hisse 
senetleri vatandaşlarımıza intikal ettirilecek
tir. Böylece, memleketinizde yavaş yavaş tees
süs etmekte olduğunu bildiğimiz küçük tasar
ruf zihniyetinin yatırımlara yöneleceğini bekle
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar de
vamlı surette paradan ve tesisten bahsettim 
Müsaade ederseniz, bu dakikadan itibaren, 
biraz da bunları bir araya getiren ve bunlar
dan nihai mamulü ortaya çıkaran istihsal or
dumuzdan bahsedeyim. İstihsal ordumuzun 
kahraman Mehmetçiği Türk işçisi ve kuman
danı işletme idarecisidir. İşletme idarecisi, mem
leketimizde hak ve hukuku muhafaza eden hâ
kimlerimiz mesabesindedir. Hâkimlerimiz na
sıl frak ve hukukumuzun bekçisi iseler, işlet
me idarecileri de sosyal adaletin bekçisidir-
l e r .B i r işletme idarecisine, bir taraftan, ser-

1961 0 : 1 
maye, para teslim ediliyor ve bu idareci al
mış olduğu bu parayı iyi kullanarak, iyi çalış
tırarak her sene sonunda sahibine mümkün 
olduğu kadar fazla nispette kâr vermeye ça
lışıyor. Diğer taraftan, bu sanayide çalışan 
münendis, teknik eleman, muhasebeci, memur 
ve işçiye iş güçleri, alın terleriyle sağladıkları 
istihsal sonunda, işletme idarecisi onların emek
leri nispetinde (hakettikleri kazancı vermeye ça
lışır. Aynı işletme idarecisi, elde edilen bu 
mamulleri müstehlike bol miktarda, iyi kaliteli 
ve ucuza, satmak mecburiyetindedir. 

Böylece, vazifelerini hakkiyle yapmak sure
tiyle, Türk müstehlikinin hakkını korumak ile 
de mükelleftir. 

Biribirine tezat teşkil eden bu zümre men
faatlerini en uygun bir şekilde bağdaştırmak 
suretiyle sosyal adaleti kurmakla görevli işletme 
idarecisinin önemini birkaç kelime ile anlatnliya 
çalıştım. t 

İşletme idarecisinin muvaffakiyeti için mesu
liyetlerine karşılık bâzı salâhiyetlerin de sağlan
ması, rahat çalışma imkânı verilmesi lâzııngelir. 
Bu idareciler teminatlı bir şekilde çalıştıkları 
takdirde, daha iyi netice alınacaktır. 

Eğer biz bunları politik tesirlerden uzak tu
tar kendi menfaatlerini.korumak suretiyle muh
telif istikametlere yöneltirsek ondan da bu vazi
feyi bekliyebiliriz; 5bu bakımdan hükümetimiz 
büyük mesuliyet taşıyan işletme idarecilerine 
karşı yüksek heyetinizden destekliyeeek, yol 
gösterecek irşatlar beklemektedir.; (Bravo ses
leri) , 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyin üstünde 
hürriyetlerimiz için hiçbir fedakârlık etmeden 
kalkınmamıza çalışan, iktisadî kalkınmamızı 
arzulıyan dost memleketlerin yardımlarını ve 
bunun önemini tekrar etmeyi bir vazife saymak
tayım. Bugün Türk Milleti, bütün dünyanın 
önemle takibettiği bir vakar içinde yolunda yü
rümektedir. Bu bakımdan milletçe yaptığımız • 
feragat ve fedakârlıklar yanında bu yardımların 
devamını bir*zaruret olarak ümidediyoruz; 

Muhterem arkadaşlar, size bütün samimiye
timle temin etmek isterim ki devletçe ve millet
çe yaptığımız tasarruflarla iktisadî hayatımızı 
istikrar içinde geliştirmek yolundaki çalışmala
rımızı da enflasyondan uzak bir şekilde ayar
larsak memleketimizi hak ettiği refaha iyi ve 
güzel yola şevkinde hiçbir mâni olmıyacaktır. 
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Hepinizi hürmetle salamlarım. (Sürekli al

kışlar.) 
TEZ HASAN — Sayın Bakana sual soraca

ğım, müsaade ederseniz. 
, BAŞKAN — Buyurun, . 

TEZ HASAN —: Ankara'da kömür beyanna
meleri 10 sene önce dağıtılmıştır. Bu dağıtım
da politik sebepler de göz önünde tutulmuştu. 
Hakiki istihkak sahiplerine verilmiyen bu bo
nolar sonradan karaborsaya düşmüş, düşük 
iktidarın sanayi bakanlarına -söylenmiş olduğu 
halde bir çaresine bakımıamıştı. Onlar kendi 
dalavereleri ile meşgul idiler. Şehire yeni ge
len' vatandaşlar kömür karnesi allamadılar, ge
cekondularda oturan vatandaşlar da ya hiç ala
madılar, yahut da çok az bir. şey alabildiler. 
Vatandaşın hakikî ihtiyacının verilmesi, için 
sayın bakanımızın düşüncelerini rica edeceğim. 
Sualimin birisi bu. , 

İkinci sualim : Sümerbank'm perakende sa
tış mağazalarının kapatılmaları lâzımdır. Esnaf 
böyle istiyor. Acaba Bakan ne düşünür1? 

üçüncü sorum - 'İstanbul 'da (kaynakçı, de
mirci gibi bâzı esnafa, şehirden çıkmaları için 
bir karar verilmiş. Şehrin dışında yer gösteri-
yorlarmış. İyi hoş, ama, şu kış kıyamette böy
le bir şeyin tatbiki mümkün, mü? Acaba ken-

• .^ilerine, nakil ve yerleşme için bir mehil verile
mez mi ? Hiç olmazsa inşaat mevsimi gelsin. 
Bunun hakkında acaba ne düşünüyorlar? 

SANAYİ BAKANI- KOCATOPÇU ŞAHAP 
— Muhterem arkadaşlar; süratli bîr tempo ile, 
fazla vaktinizi almamak için, Bakanlığıma ait 
meseleleri arz ettim. Sayın Hasan Tez, kendi
sine has bombardıman metodu ile sorular sor
du. Bunları kısaca cevaplandırayım. 

Evvelâ kömür meselesi : 
- Muhterem arkadaşlar; kok kömürü dünya

nın hiçbir yerinde yakıtı olarak kullanılmaz, bu 
gün artıik, bu husus yalnız bizim memleketi
mizde vardır. Fakat bu kullanılış birçok dö
kümhanelerin daha düşük kapasite ile çalışma
sı pahasmadır. Bugün Türkiye'de kok kömürü
nün tonu her yerde 156 liradır. Fakat diğer ta
raftan Erzurum'a kadar nakliyesi 151 lirayı bu
lur. Havagazı şirketlerinden İstanbul'da 175 
lira, Ankara'da 175 lira ve İzmir'de 205 liraya 
satın alınır. 'Bunu takdirinize bırakıyorum. 

Bugün öyle (kimseler vardır ki,. Anadolu 'nun 
bir köşesine (kalkıp gitmiştir. Fakat daha evıvel 
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oturduğu büyük şehirlerdeki akrabasına, ahba
bına, bir dostuna kendi kömür karnesini bıra
kıp da gitmiştir.' Bu karne bugün hâlâ 'bu kim
seler tarafından kullanılmaktadır. Bu bir spe
külâsyondur.. Bunlar öyle dâvalar ki, arkadaş
lar, bunların bir kısmının iktisadî tedbirlerle 
düzeltilmesi, bir (kısmının da bonolarını yeni
lemek suretiyle hakikî ihtiyaç sahiplerinin bu
lunmasına çalışılmaktadır. 

Eski devirde Sanayi Bakanının emrinde 500 
ton kömür bulunurmuş. Bunu istediğine tahsis 
edebilirmiş. İş başına gelir gelmez, ilk iş ola
rak bunu kaldırdım. Bu beş yüz ton kömürü 
üstümden attım. Bu şekilde, en az 20 iş saati
ni de kazanmış oldum. Adaletli bir tevzi esası 
başlıca gayemizdir. Yakında bu dâvayı kökün
den halletmek için bir çare bulacağız. 

Petrol kalıntılarından da istifadeyi' düşünü
yoruz. Ümidimiz kuvvetlidir. Daha şimdiden 
kurulmakta olan rafineri tesisÜeri vasıtasiyle, 
yafkıt olarak kullanılabilecek petrol kalıntısı el
de edeceğiz. Kaloriferlerimizi bu kalıntılarla 
ısıtabileceğiz. Böylelikle kömürden de tasarruf 
sağlamış olacağız. Daha şimdiden petrol istih
sal eden şirketler faaliyete geçmiş, sanayi er
babı harekete geçmiş bulunuyor, öyle ümidedi-
yoruz ki, önümüzdeki senelerde yeni yakıt ile 
sobalarımızı, kaloriferlerimizi ısıtacağız ve dola-
yısiyle Ankara semaları da bu linyit tozundan 
sisinden kurtulacaktır. 

Diğer taraftan aynı rafineriler tazyikli gaz 
imal edecek depolarından çeşitli yerlere, ha
vagazı olmıyan yerlere gaz sevlk etmek suretiy
le böylece yeni bir yakıt sağlanmış olacalktır. 
Konforu haiz bu yakıtın kısa zamanda, yerleşe
ceğini, memlekette kullanılacağını ümidetmek-
teyiz. Linyitlerimizin de en uygun şekilde (kul
lanılması incelenmektedir. 

Sümerbank mağazalarına gelince : Sayın Ha
san Tez arkadaşımız esnafın daha rahata kavu
şabilmesi için bu mağazaların kapatılmasını is
ter. Fakat diğer taraftan birçok yerlerdeki va
tandaşlar da aman bu mağazalar kapanmasın, 
kapatmayın derler. 

TEZ HASAN 
meşini istiyoruz. 

Perakende satışın menedil-

SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP 
(Devamla) — Biz bu mağazaların, hiçbir zaman 
esnafla rekabet edecek şekilde anormal fiyat-
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larla çalışmasını tensibetıııiyoruz. Fakat muay* 
yen bölgelerde Sümerbaıık mamullerini mâkul 
kâr hadleriyle muhterem vatandaşa arz etmek-
te fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, tensip buyurursa
nız sorulara daha fazlıa cevaplar da verebili
rim. Faikat, bütçenin gecikmemesi için bu husu
su takdirlerinize bırakıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Kurucu Meclis üyesi-
nindir. Söz istiyen var mı ¥' (Yok sesleri) Sana
yi Bakanlığı bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum. 

B. ÎAm, 
Birinci kısım,- Tahsisat ve benzeri 

özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

İkinci kısım - Personel masrafları 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 5 689 602 
202 Ücretler 1 667 000 
203 Geçici hizmetliler ücreti 21 450 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 82 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
ğinne T. C Emekli Sandığına 

2.1961 0 : 1 

harcırahları 
309 Taşıt giderleri 

210 

301 

302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

457 650 
4 200 

Üçüncü kısmı - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro gider
leri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 

225 000 
150 000 
70 000 

200 000 
305 000 
25 000 

mo ooo 

l i ra 

40 000 
16 000 

Dördüncü kısım - Daiıie.hizmetleri 
403 
418 
419 

421 

422 

450 
451 

Temsil giderleri 7 500 
Tahlil lâboratuvar giderleri 10 000 
6309 sayılı Maden Kanunu ge
reğince yapılacak bilûmum 
ilân ve sair giderleri 150 000 
Harita ve levazım satmalma 
ve her çeşit giderleri 42 095 
Sanayi sayım ve anketleri bil
umum giderleri 60 000 
Burs giderleri 63 000 
Yayın giderleri 60 000 

452 #Staj giderleri 2 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği giderler 315 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 
502 Eski yıllar borçları 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 
602 Türk Standartları Enstitüsüne 

yardım 200 000 
653 Sanayi Bakanlığı mensupları 

Mahdut Mesuliyetti İstihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde 
yardımda kullanılmak üzere) 55 000 

Yatarımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 999 

711 Maden hizmetlerinde kulla
nılan makina alet ve malzeme
sinin onarma gilerleri 5 000 

713 2804 sayılı Kanun . gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 31 079 000 

751 Maden hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satınahnacak muh
telif makina, alet ve malzeme
nin mubayaası ile ilgili her 
cins giderleri 1 

756 Sanat modelleri satmahnması. 
ve dağıtılması 500 000 
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2319 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd idaresine 
yardım 11 UOO 000 
Sümerbank Genel Müdürlüğü
ne (anlaşması gereğince Ereğli 
Demir ye Çelik Fabrikaları T. 
A. Ş. ne iştirak hissesi kar
şılığı) 36 500 000 
Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğüne 
(Anlaşması gereğince Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. 
A. Ş. ne iştirak hissesi kar
şılığı) 36 500 000 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesini 
k oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... 1961 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi 
Kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 19161 yılı Bütçe
sine geçiyoruz. Kanunun maddeleri okuna
caktı*. 

Petrol Dairesi Reisliği 1961 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1961 
bütçe yılı giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 407 000 lira öde
nek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. ' Bira 
İkinci kısım -"* Personel giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 762 301 
302 Hizmetliler ücreti 172 800 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücreti 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince' 

yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

75 000 

11 000 

Lira 

104. 610 

209 5443 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
(a) fıkrası 25 200 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
301 Büro giderleri , 69 000 
303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
304 Posta ve telgraf, telefon ücret 

ve giderleri 12 000 
305 Kira bedeli 50 000 
306 Giyecekler . 5 000 
307 Harcırahlar . 38 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 6 000 

309 Taşıt giderleri 9 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
403 Temsil giderleri 3 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 2 000 

417 6326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gi
derler 3 000 

419 Mahkeme giderleri ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve giderler 

446 6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi' gereğince sigorta fo
nu karşılığı 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu narşılığı 

451 Yayın giderleri 
452 4489 numaralı Kanuna göre 

staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin havaleleri ile 
başka her çeşit giderleri 1 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 
502 Eski yıl borçları 1 000 
505 Hükme bağlı borçlar 6 000 

20 000 

200 

2 435 
12 000 
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B. Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Memur ve hizmetlilere öğle ye

meyi karşılığı olarak Sanayi 
1 Bakanlığı Memurları İstihlâk 

Kooperatifine yardım -6 452 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi ilişik cetvel
lerle birlikte oya sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1961 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 407 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 
2 
3 
4 
5 

B - CETVELİ 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik varidat 
Teberrular 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

Lira 
906 546 

1 
1 

500 452 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi tekrar okutup, 
cetvelle birlikte oylarınıza arz edeceğim. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi, cetvelle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . 6 . 1936 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler . için 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

1961 0 : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
, MADDE 5. — istimlâk bedeli ile ika edile

cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mebaliğden idarece irad 
kaydı lâzjmgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir, diğer taraftan (A/ l ) işa
retli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten 1954 - 1959 bütçe yularına, aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar 
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 4 ncü kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Vekâle
tince aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 196.1 tari
hinden itibaren mer'idir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1961ı yılı Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesini 
açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/5) (1) 

(1) 4 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 
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Şimdi Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü 

bütçesine başlıyoruz. Bu bütçe üzerinde söz alan 
yoktur. Bölümlerin okunmasını yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe Kanunu 

'. MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderler için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 254 000 lira ve yatırım giderle
ri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

A / l - CETVELÎ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-

Ldra 

392 601 
508 700 

93 000 

68 850 

11 500 

210 
221 
301 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

laeak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşı 
Büro gderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon-ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri 
harcırahları 

ve 

97 086 
3 000 

10 200 
37 625 
4 500 

22 500 
73 000 
6 800 

29 750 

1 500 

50.1 
502 
505 

653 

403 
407 
418 

419 
421 

422 

423 

424 
426 

1961 O : 1 
B. Lira 

309 Taşıt giderleri 2 500 
311 4047 sayılı Kanun gereğince 

verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 150 000 

Dördüncü k^sım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 1 500 
Geriverilecek paralar 1 
Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 1 000 

Mahkeme giderleri 12 000 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği giderler 1 159 785 
Spor muayene merkezleri umu
mi giderleri 2 500 

Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyetleri dolayısiyle ifası 
gerekli her türlü giderleri 605 000 
Spor malzemeleri 43 000 
Spor sa'ha ve tesisleri dışında 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince yapılacak 
her türlü giderler karşılığı 1 

Matbaa işletmeciliği ile ilgili 
her türlü giderler 1 420 000 
Yayın giderleri - 10 000 

Danışma Kurulu, azaları umu
mi giderleri 10 000 
Japonya'da yapılacak Dünya 
Güreş Şampiyonası ile Balkan 
Güreş Şampiyonası umumi gi
derleri 450 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 3 000 
Eski yıllar borçları 5 100 
Hükme bağlı borçlar 3 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Memur ve Hizmetlileri Bi
riktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 15 000 

427. 

451 

460 

462 
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lira 

Yatırımlar 
Satmalına, yapı tesis ve sermaye 

tahsisleri 
741 7258 sayılı Kanunu gereğince 

vücuda getirilecek spor saha 
ve tesislerinin her türlü yapım 
ve esaslı tamir giderleri 1 

BAŞKAN— Birinci maddeyi (A/ l ) ve (A/2) 
cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2, — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 5 254 001 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - CEVELÎ 

1 
2 

3 
4 
5 

Umumi bütçeden yardım 2 204 999 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 1 
Teberrular 1 000 
Çeşitli varidat 2 460 001 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 588 000 

(ikinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş-' 
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsili
ne 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 • 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 

Bakanlar Kurulu ka ran ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu 
tasarısı ile Teşriî organa sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz*. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6: — Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı büt

çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1941 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri bakiyele
rinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri clolayısiyle 
elde edilecek hâsılat, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelin ikinci bölümüne gelir, . diğer 
taraftan bağlı (A / l ) işaretli cetvelin 421, 423 ve 
426 nci bölümlerine ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3530 .sayılı Teşkilât Kanu
nunun 9 ncu maddesi gereğince Merkez istişare 
Heyetinin kabul etmiş olduğu Futbol Profes
yonellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi 
gereğince profesyonel takımlar arasında. yurt 
dâhilinde bölgesi içinde veya dışında yapılacak 
maçlardan elde edilecek brüt hâsılatın % 5,i, 

' amatör takımlarla yapılacak maçlardaki brüt 
, hasılatın •<%• 3'ü Futbol Federasyonu hissesi ola-
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rak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelin ilgili bölümündeki gelir diğer taraf
tan (A/l) işaretli cetvelin ilgili bölümüne öde
nek kaydolunur. 
. BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... KÜabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçesini açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/17) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 
yılı bütçesine geçiyoruz. 

Söz alanları okuyoruz. Tandal Salâlıattin, 
Beşe Hakkı Kâmil, Abdülhadi Toplu, Çağa Esat, 
Aksoley Mebrure. 

Salâhattin Tandal, buyurun. 
TANDAL SALÂHATTÎN — Sıramı Sayın 

Mebrure Afesoley'e veriyorum. .* 

BAŞKAN — Hakkı Kâmil Beşe. 
BEŞE HAKKI KÂMİL — Birinci Cumhuri

yet devri boyunca, vakıflar dâvası bu kürsiye 
ancak kolu kanadı kırılmak, politikaya tavizler 
vermek için getirildi. İlk defadır ki, Millî Bir
lik Hükümeti mevzuu, yapıcı kurtarıcı bir gö
rüşle ele almış bulunuyor. 

Dâvanın üç probleminden birini ve en mühim-
mini, hiç şüphe yok, âbidelerin onarımı mevzuu 
teşkil eder. Rakamlar, en belîğ ifade vasıtala
rıdır. Binaenaleyh huzurunuzda mümkün oldu-

(1) 3 8. Sayik basmayana tutanağın sonun-
dodur. 
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ğu kadar onlan dillendirmiye çalışacağım. Ve 
vaktin darlığını düşünerek meselelerin serlâvha-
larını, fasıl başlarım vermekle iktifa edeceğim. 

Arkadaşlar bakım ve idaresi vakıflara ait ve 
çoğu dünya ölçüsünde şaheserler arasında bu
lunan eski eserlerin sayısı 3 400 küsurdur. 

Bu eserlerin bir kuşaktan öteki kuşağa ayak
ta olarak teslim edilebilmesi, yani 25 sene daha 
ayakta tutulabilmesi için 650 - 700 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. 

Buna mukabil, âbideler onarımı faslına 3 - 5 
milyon lira arasında bir ödenek konabilmektedir. 
Bu tempo değişmediği veya tabiat kanunlarında 
âbideler lehine mucize kabilinden bir değişme 
vukua gelmediği takdirde bu eserler 40-50 se
ne içinde birer harabe haline gelecektir. 

Bugünkü medeniyet âleminin anlıyacağı mâ
naya göre, eski eserler yurdun tapu senetleri, 
kaşeleridir. Vatanı vatan yapan âmiller arasın
da anıtların mevkii başta gelir. Hal böyle iken 
memlekette korkunç bir anıt kıran fırtınası es
mekte ; topraklarımızın yanısıra, bir de âbideler 
erozyonu hüküm sürmektedir. Bugünkü tem
poya göre, anıtların onarımı için asgarî 100 se
neye ihtiyaç vardır. Bu müddeti onların bekle
mesine maddeten imkân yoktur. 

Ciddî bir restorasyon plânının başarı ile tatbik 
edilebilmesi için asgarî 75 kişilik bir fennî ekibi
ne ihtiyaç vardır. Buna mukabil, idarede klâsik 
mimaride yetişmiş 4-5 mimar mevcuttur. Böy
le bir ekibi kurup yetiştirmeye, bir taraftan malî 
imkânsızlık, diğer taraftan maliyenin barajları, 
engelleri mâni olmaktadır. 

Geçiyorum ikinci probleme, hayrî ve sosyal 
hizmetler mevzuuna; tarihî bir vakıadır ki, 
arkadaşlar, bugünün en zengin ve medenî mil
letleri bile bizim-millet olarak- hayır hizmet
leri sahasında kat'ettiğimiz merhalenin eşiğine 
bile ulaşamamışlardır. Ama ne yapalım ki, akın
cı devrimiz durmuş, ırmak yatağına çekilmiş ve 
günün birinde 4-5 imaret, 8 -10 öğrenci yur
du, bir hastahane ve tamtakır bir hazine ile 
başbaşa kalıvermişiz. İşte bugünkü durumu
muz. ! 

Vakıflar bütçesi 44 milyonu bulmuş; fakat 
bunun 26 milyonunu hazine yardımı teşkil et
mekte, yani, daha dün Maliye Nezaretinin ödi-
yemediği memurlar maaşlarını yalnız Bağdad 
Hazinesi ile bir çırpıda ödeyiverecek kadar zengin 
olan Vakıf Hazinesi tam bir aciz halinde! 
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Bunun başlıca sebepleri şunlardır : I 
1. İmparatorluk yıkılınca, vakfın kıymetleri I 

milyarları aşan gayrimenkulleri millî sınırlar di- I 
şmda kaldı. Yalnız, Yunanistan'da bıraktığımız I 
gayrimenkullerin (250) milyon altın lira değerin- I 
de olduğunu söylersem, küçük dilinizi yutmazsı- I 
nız inşallah! Bu malların karşılığında bedel ola- I 
rak bir santim alınamamıştır. I 

2. idare, aşarın ilgası dolayısiyle bugünkü I 
rayice göre (40) milyon liradan aşağı düşmiyen I 
bir kısım gelir kaynaklarından mahrum bırakıl- I 
di; ormanları elinden alındı. I 

3. Son yarım asır içinde Vakfa lüzumsuz, I 
hattâ zararlı bir müessese, bir fosil nazariyle ba- I 
kılmaya başlandı. Bu inanışla malları yağmaya I 
lâyık görüldü. Âmme idare ve müesseseleri ile I 
fertler bu konuda birbirleri ile âdeta yarışa çık- I 
tılar. Arşivlerde hâlâ 10 bine yakın dâva dosya- I 
sı bulunması, bu acı vakıanın delilleridir. I 

4. Ecnebiler de bize ayak uydurdular. Türlü 
kötü yollara başvurarak ele geçirdikleri halılar, 
seccadeler, yazma kitaplar gibi antika eşya ile 
kendi- memleketlerinde müzeler kurup milletleri- I 
ne hediye ettiler. I 

Ve nihayet son kısma geliyorum, kaynakların I 
ıslahı ve artırılması mevzuuna; maalesef, bugün I 
Vakfın elinde kalan malların kıymeti takriben I 
bir milyar 100 milyon liracık tutmaktadır. I 

Bu malların 7 200 ne yakını müsakkafattır. 
Gönüller acısıdır ki, bu bir milyarlık servetten I 
alınabilen kira 8 885 000 liradan ibarettir ki, nis- I 
peti % 0,88 dir; yani % 1 bile değildir. Böyle bir 
işletmeciliğine dünyanın hiçbir tarafııfda raslan- I 
maz. I 

, Derhal lâve edeyim ki, 20 seneden beri bir I 
çivi çakılanıamak yüzünden müsakkafların çoğu I 
hurdahaştır. 100 milyon lirayı mütecaviz tamir I 
masrafına ihtiyacı vardır. Buna mukabil, tamir I 
masrafı olarak seneden seneye bütçelere konabi-
len para, birkaç yüz bin lira arasındadır. 

Kiraların % 1 nispetine bile ulaşamaması, I 
1939 kira rayiçlerini dondurmaya esas ittihaz 
eden Millî Korunma Kanunu vakıf gayrimenkul
leri daha düşük seviyede ve çok daha eski seneler 
rayicinde bulduğu halde tatbikatçıların vakıf
lar aleyhindeki bu durumuı düzeltmeye yanaş
mamalarından ileri gelmiştir. 

Durum hulasaten budur. Böyle olunca alına
cak tedbirler de kanaatimce şunlar olmalıdır : 

1. Hurdahaş bir vaziyette olan gaynmeri-*vl 
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j küllerle kâfi derecede irat getirmiyen bina ve top-
I raklar mümkün mertebe hızla* elden çıkarılmalı-
I dır. Tasfiye zarurîdir. Vakıfların bir de bankası 
I vardır. Eğer, şimdiye kadar tasfiye yoluna gidil-
I se ve satış bedelleri banka marifetiyle idare edil-
I miş olsaydı, zarar bu kadar büyük olmazdı. 

I BAŞKAN — Vaktiniz bitmek üzeredir. Söz-
I lerinizi tamamlayınız efendim. 

BEŞE HAKKI VELİ — Ben de zaten bitir-
I mistim. Teşekkür eder hepinizi hürmetle selâm-
I larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altınsoy Mehmet. 
ALTINSOL MEHMET — Muhterem arka-

I daşlarım, benden evvel bu kürsüde konuşmuş 
I olan sayın arkadaşımızın uzun müddet kıymetli 
I hizmetleri ile bu müesseseyi tedvir etmiş bir in-
I san olarak kendi ihtisasları-dâhilinde burada yap-
I mış oldukları tenkide iştirak ederim. Ancak ben 
I âcizane bu mevzuda başka bir yönden mâruzâtta* 

bulunacağım,: 
Türk evlâdının hamiyet duygusundan, vatan 

I ve milletin beka ve selâmetine hizmet isteğinden 
meydana gelmiş olan Vakıflar, mütevazi bir bût-

I çe ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 44 milyon 
I liralık bu bütçenin 17 milyon 757 bin lirası ken-
I di kaynaklarından 26 milyon küsur kısmı da Ha-
I zineden temin edilmektedir. Hayır yapmak ve 
I sosyal hizmetlerde bulunmak gayesi ile kurulmuş. 
I Müessese kendi hizmetlerini göremediği için Dev-
I lete, Hazineye yük olmaktadır. Bendeniz hazin 
I olan tarafına uzun, teferruatı ile girmiyeceğim. 
I Fakat niçin bu hale geldiğinin sebeplerini izaha 
I çalışacağım. 
I Bunlardan birincisi : Vakıf müesseseleri hak-
I kmda Medenî Kanununun ağır hükümleri var-
I dır. Bu, bir daha vakfın yapılamryacağı kadar 

ağırdır. Bunun için,. mevcutlariyle iktifa edil
mesi zaruretini hâsıl etmiştir. Arz ettiğim gibi, 
hakikaten Medenî .Kanunun Vak£a ait hükmü
nün tadil edilmesi, değiştirümesi lâzımdır, Vakıf
ların ihyasına gidilmesi isteniyorsa. 

İkinci sebep ; Bu; mühim bir .sebeptir. Vakıf
lar uzun senelerden beri hakikî gayelerinden in
hiraf eder şekilde kullanılmıştır, hakikî gayele
rine hizmet edememiştir. Bunun bellibaşlı se
bepleri siyasî sebeplerdir, Bir misal olarak Vakıf-
I ar İdaresi yalnız istanbul'da pek çok gayrimen-

I küllerini yok pahasına satmış olduğunu arz ede-
ı "bilirim. 
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Vakıf müesseselerinin gelir getirecek gayri-

menkulleri de şimdiye kadar iyi tedyir edilememek
ten, iyi işletilememekten mütevellit hemen hemen 
bugün gayet cüzi bir gelir getirmek durumunda
dır. Yine bir misal arz edeyim; İntifa hakkı Ka
nununa göre, intifa haklan üç senelik gelir vasa
tileri alınmak suretiyle, bir meblâğ üzerinden icar 
edilmektedir, Halbuki bu üç senelik gelir, piyasa; 
gayet düşük takdir edilmekte ve buna istinaden 
de kiraların gayet düşük olduğu görülmekte" 
dir. Ayrıca Vakıflar bütçesinin gerekçesinde 
izah edilen bir kısım var. Her ne kadar Kira 
Kanununda Vakıflara da taallûk eden hüküm
ler mevcutsa da kiralar, yani vakıfların kira
ları kendi emsali olan diğer kiralarla aynı du-* 
rumda değildir. Bunun sebebi vakıf kiraları
nın çok düşük olmasıdır. Daima bu kiralar em
sallerinden aşağı bulunmaktadır. Bu mevzu
da söylenecek çok şey olmakla beraber vaktin 
dar olduğunu ve bütçenin son safhasına gel
mekten dolayı hepinizin yorgun bulunduğunu 
düşünerek fazla uzatmıyacağım. Vakıflar mü
essesesi bugünkü haliyle hakikî gayesine hiz
met etmekten uzaktır. Maalesef bu gayeden 
bugün mahrumdur. Halen bu müessesenin ba
şında bulunan ve orada çalışan arkadaşların 
hizmet kabiliyetlerini ve kıymetlerini takdir et
memek doğru olmaz. Fakat, bugünkü haliyle 
Vakıflar İdaresi asıl gayesine hizmet edecek du
rumda değildir. 
. Arkadaşlar; bu müesseseyi ya ilga edelim 
veyahut da ihya edelim. Eğer ihya edilecekse 
bu bir kanun meselesidir. Hattâ Medenî Ka
nunun tadili meselesidir. 

Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A ç ı k oylarınıza sunulmuş olan 
tasarılara oylarını vermemiş arkadaşımız varsa 
lütfen versinler. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

TOPLU ABDÜLHADİ — Muhterem arka
daşlar, benden evvel konuşan arkadaşlarımız 
bâzı hususlara temas ettiler. Vakıflar mevzuu, 

» 
Türk Milletinin bugün hakikaten üzerinde 
durduğu, üzüntü duyduğu bir mesele oldu. 
Bendeniz de bu mevzu üzerinde bâzı noktalara 
temas edeceğim, bunun için söz almış bulunu
yorum. 

„Bir zamanlar İngiltere'nin hayranlıkla takib-
ettiği, bütün milletlerin örnek sosyal müessese
leri derecesinde içtimaî, sosyal yardım müesse- . 

seleri olan vakıfların bugün içinde bulunduğu 
atalet Türk Milletini tedirgin etmektedir. Va
kıflar; Türk Milletinin; iyilik, güzellik, hayır
severlik duygularından neşet etmiş büyük sa
nat kudretini gösteren bir millî müessesedir. 
Bu millî müessese, millî hüviyeti haiz olduğu 
için ve hiçbir zaman Türk İnkılâplarını zedele
yici, önleyici bir hüviyet taşımadığı içindir ki 
Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında Vâkıflar 
müessesesinin devamına lüzum görülmüş ve 
umum müdürlük halinde yaşâtılmıştır. 

Maalesef bugüne kadar bu müessese, şu ve
ya bu sebeplerle ihmal edilmiş bir müessese 
olarak devam edegelmiş ve bu yüzden - Türk 
Milletinin bu müesseseye karşı olan, alâkası za
yıflamıştır. Neden Vakıflar İdaresi inkişaf 
edememiştir! Bir ticaret erbabı dahi, evvel 
emirde yaptığı işi bilmesi ve elinde bulunan 
mamelekini, malının durumunu tâyin ve tesbij; 
etmesi lâzımdır. Bendeniz yapmış olduğum tet-
kikat neticesinde Vakıflar müessesesinin halen 
elinde bulunan mamelekinin envanterine sahib-
olmadığı, malının ne olduğu, neyinin bulun
duğu, kıymetinin, değerinin ne olduğu daima tes-
bit edilememiş olduğunu üzüntü ile müşahede et
tim. Alâkalı Devlet Bakanından ive Vakıflar mü
essesesinin mesul şahıslarından bu müessesenin 
envanterinin bir an evvel yapılmasını rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, halkımızın vakıflara 
karşı alâkası sonsuzdur. Bu müesseseye biraz da
ha alâka gösterilirse 'Türk milletinin alâka ve 
yardımları bu müesseseyi ıDevlet Hazinesine yük 
olmak yolundan alıkoyar ve ıhattâ Devlete de yar
dımcı olması sağlanabilir. 

Zaman zaman gazetelerde vakıflara ait emlâ
kin satış ilânlarına • Taslıyoruz. Bu satışların ga
yesi nedir? G-erçi kanunu mahsusunda gayesine 
ulaşmış durumda olduğu zaman :arazinin satılma
sına cevaz veren hükümler mevcuttur. Ama bâzı 
satışlar var ki, bunların kanuna istinadetmedi-
ğini gördüm. Vakfın satılan mallarından elde 
edilen gelirin aynı gayeye hizmet eden başka bir 
vakfa, vakfedenin ismine izafeten, tahsisi ieab-
eder. Halbuki Doğu'dairi bir vakfın igelirini tan
zim ediyor, bu, vakfın gayesine uygun olmaz. 

Halk efkârı içinde, yardım yapma hususunda 
endişeyi intaeediyor. 

.Muhterem' arkadaşlar, bir başka husus daha 
vardır. Camiler ve müştemilâtı vakıfların mülki-
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çetindedir, idaresi ise Diyanet İşlerine aittir. Bu 
camiler de, birçok vilâyetleri gezdim, birtakım 
mefruşatın yüksek kıymetlere haiz oldukların] 
ıgördüm. Eski el yazıları ile yazılmış eserlerin 
mevcudiyetini gördüm. Bunların murakabesi için 
acaba kayıtları var mıdır? Bunlar için Diyanet 
İşleri Reisliğinde bir defterin tutulduğunu bili
yoruz, bu kayıtlar gayrinizami şekildedir, birçok
ların da kayıtları yoktur. Bunlar doğrudan doğ
ruya vakfın zararını mucibolan durumda olduk
ları için rica ediyorum, bunların behemalhal ka-
yıtlarının tutulması lâzımgelir. Kayıtlarının tv 
tulması içinde ilgililerinin gerekli direktifi ver
mesi şarttır. Yoksa hademei hayratın hüsnüniye
tine bırakılmış oluyor. 

Bendeniz bu kadarla iktifa edeceğim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylara sunulan kanunlar 
hakkındaki oy neticelerini arz ediyorum : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Ka
nununa (190) oy verilmiştir. (188) kabul, (2) ce-
kinser vardır. (188) oyla kaibul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 Büt
çe Kanununa (183) oy verilmiştir. (173) kabul, 
(7) ret, (3) çekimser vardır. (176) oyla kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çağa Esat, (Yok sesleri) 
Sayın Aksoley Mebrure. 
AKSOLEY MEBRURE — Sayın Başkanım. 

sayın arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selâmla
rım. Sözlerime başlamadan önce bana yerini terk 
etmiş olan arkadaşım Salâhattin Tandal'a teşek
kürü bir 'borç İrilirim. Çünkü o da aynı konuda 
söz almıştı. Mevzuun benim ağzımdan dile getiril
mesini arzu ettiler. Bir temennim var. Raporda 
dikkatimi çekti. Raportör arkadaşımız Sayın Ah
met Yıldız Ouraba Hastanesi kadrolarının ayar-
lanmasf hakkında bir kanun tasarısı hazırlandığı 
ve bunun Meclise getirilmesi temennisinde bulu
nuyor. Aynı temenniyi ben de izhar ediyorum. 

Arkadaşlarım; Kurucu Meclis teşekkül etme
den evvel 16 . 11 . 1960 da Bakanlar Kurulu ta
rafından böyle bir tasarı tanzimedilerek Millî 
Birlik Komitesi Başkanlığına ta'kdim edilmiş, Ku
rucu Meclisin teşekkülünden sonra Başbakanlık, 
vaktiyle hazırlanmış olan bu tasarıyı revizyondan 
geçirmek maksadiyle alıkoymuş ve Meclise sevk 
etmemiştir. Bu tasarı nedir? Niçin ben bu kadar 
bu tasarının üzerinde duruyorum? Hepiniz bilir
siniz; Gııraba Hastanesi vakıflara ait bir müesse

sedir. Orada çalışan (gerek doktorların ve ıgerökse 
hemşirelerin ve diğer müstahdemin, Sağlık Ba
kanlığının Teşkilât Kanununda çalışanlardan da
ha dûn derece ücretler almaktadırlar. 

Bir misal ile arz edeyim. (D) cetvelindeki ha* 
deme 350 lira, yurt doktoru ise 300 lira alıyor. 
Gurabâ" Hastana^inde çalışan asistanlar 450 lira 
ücret alır, Sağlık Bakanlığı müesseselerinde çalı
şan asistanlar ise 500 - 800 lira arasında ücret 
^alırlar. 

Şimdi tasavvur buyurun, altı yıl emek vere
rek yetişmiş olan bir genç hekim Guraba Hasta
nesinde 450 lira, Cerrahpaşa Hastanesinde ise 
600 - 800 lira ücret alıyor. 

Arkadaşlar hakikaten bu aksaklıkların berta
raf edilmesi için bu kanunun bir an evvel geti
rilmesi gerekmektedir, eşitsizliğin giderilmesi lâ
zımdır. 

Ben Hükümetten bu kanunun bir an eyvel 
Meclise sevk etmesini rica ediyorum. Kendilerine 
bir kolaylık olmak için arz edeyim. Bu kanunun 
1/141 No: lu dosya içinde Meclisin Kanunlar Ka
lemi Müdürlüğünde beklemektedir. 

Aziz arkadaşlarım; sözlerimi burada bitirir, 
bütçenin memlekete ve milletimize hayırlı olma
sını temenni ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tez Hasan (Yok sesleri) 
Sayın Erdinç Sait. \ . 
ERDİNÇ SAİT — Sıkıldığınız bir zamanda 

hakikaten söz alıp konuşmak iyi bir şey değil. 
Fakat beni üzüntüye sevk eden bir hâdiseyi hu
zurunuzda dile getirmek mecburiyetini kendim
de hissediyorum. Van Gölü havzasında eski 
Türklerden kalma bâzı tarihî eserler vardır. 
Biz bunu senelerden beri Hükümete, ilgililere 
anlattık, fakat bir türlü kimse buraya bir ku
ruş bile sarf etmedi. Ben tahmin etmem ki, 
Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Yunanistan'da 
kalmış olan Türk eserleri, bu kadar sahipsiz 
ve kimsesiz kalmış olsun. 

Bu bölgenin bir hususiyeti var, burası hu
dut boyudur. Zaman zaman şu veya bu şekilde 
hoşumuza gitmiyen sözler ve talepler işittiğimiz 
bir vakıadır. Dedelerimizden kalan ve Türk ol
duğumuzu ispet edebilecek bâzı eserler vardır 
ki, göz göre göre bunların yıkılmasına insan 
razı olur mu? Sonra öyle bir bölge ki, halkı 
fakir, çeşitli zamanlarda istilâya uğramış. Bu 
ve buna benzer sebeplerle gelişememiş. Kendi 

— 556 — 



kendisine bunu tamir etmesine katiyen imkân 
yok. Bu bahsettiğim meseleler Vakıfların da 
Maarif Vekâletinin de alâkası dışında olan şey
ler değil. Birçok yerlerde birçok cami, türbe 
ve kümbetler yıkılmış harabolmuş durumdadır. 
İtiraf edeyim arkadaşlar, üzülerek söylüyorum, 
bunların -çoğu maalesef ağıl olarak kullanılmak
tadır. Erciş ve Adileevaz gibi yerlerde birçok 
cami ve türbeler yıkılmak üzeredir. Elbette bu
günkü Hükümetin durumunu, meselelerini id
rak ve kabul ediyorum. Fakat vakit geçirmek 
doğru değildir. Bu eserlere gereken alâkayı gös
termek lâzımdır. Bu, aynı zamanda bizim mil
lî bir vazifemizdir. Bir hizmet olarak değil mil
lî bir vazife olarak alâka göstermek hepimiz için 
elzemdir. Gün geçirmeden bunları onarmaya 
mecbursunuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi için söz alan arkadaşlarımız sözlerini bitir
diler. 

Buyurun Sayın Kızıloğlu. 
DEVLET BAKANI KIZILOĞLU MUHAR

REM İHSAN — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe- " 
sinde üzücü düşünce ve hisleri belirten tenkid-
lere, Devlet Bakanlığı vazifesi uhdemde ve Baş
bakanlığa bağlı* olduğu için kısaca mâruzâtta 
bulunacağım. 

Biz vakıfları şu tarzda bulduk; güzel bir 
bayanın boynunda değer ve kıymetine paha bi
çilmez kolyesine dizilmiş incilerin toza, toprağa, 
çamura terk edilmiş durumda. 

Biz, şimdi teker teker bu incileri toplayıp, 
bir araya getirip, bu kolyeye eski değerim ka
zandırmak istiyoruz. (Alkışlar) 

I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesinin 
maddelerine geçiyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 20 345 000 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 23 915 000 lira ödenek veril
miştir. 

1961 

B. 

201 
202 
203 

206 

207 

209 

210 
217 
218 
221 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

407 

417 
418 

419 

421 
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A/l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri . 

Lira 

r 

4 341 101 
3 451 200 

300 000 

97 390 

t ' . 1 

764 826 
4 200 
5 600 

16 000 
1 050 000 

27 502 
130 000 
75 000 

110 500 
26 000 
60 000 

426 761 

35 000 
42 500 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Muhasebei Umumiye Kanunu 
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler • 
Vakıf akaarlar giderleri 
Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri # 
Her çeşit tesbit ve satış gi
derleri 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi giderleri 

460 000 
1 315 000 

5 000 

25 000 

150 000 
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422 
424 

425 
426 
450 

451 
452 

454 
456 
476 

B : 8 

Hayri ve sosyal hizmetler 5 
5634 sayılı Kanunla ilgili 
giderler 
Hayrat giderleri 
Muhtelif istihkaklar 
"Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Yayın ve tanıtma giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 
Sigorta giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Kvks giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Kudretsiz hayrata yardım 
604 Mülhak vakıflara ait cami ve 

mescit hademe ücretleri fark
ları 

605 Vakıflar . Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandığına 
yardım. (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeği giderleri 
için) 

A/2 - CETVELİ 

27.2 
Lira 

998 200 

212 500 
15 000 

223 350 

43 000 
42 500 
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12 501 
500 
1 

70 000 
20 466 
15 466 

40 000 

755 000 

22 500 

, Yatırımlar 
701 Vakıf akaarlarla kira getirmi-

yen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 415 000 

741 Yapma ve onarma işleri 23 500 000 
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar oku

yoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir

likte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2/ — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık oîan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 44 260 000 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 
B. 

1 îcareler 
2 Temettü ve faizler 
3 Türlü gelirler 
4 Hazineden yardım 
5 Geçen yıldan devrolunan gelir 

fazlası 

Lira 
8 919 000 
1 824 400 
5 936 000 

26 868 000 

712 600 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar.okutuyo
rum. 1 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelle birlik

te oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli ce%velde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü pıaddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 .1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — 5 rici maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçe-. 
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sinin aidolduğu • tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidölup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 r 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — 7 nei maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1961 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzjçre Başbakanlığın onayı ile 500 000" 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetli
dir. 

BAŞKAN' — 8 nci' maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.;. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bu ftanunu kalan 2 mad
desini öğleden sonraya bırakıyorum. Oturumu 
kapatmadan >evvel bugünkü Oturuma Başkan-
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lık ederken söz alan arkadaşların, sözlerini Yük
sek Kurucu Meclisimizin kararma uyarak kes
meye mecbur olduğumdan dolayı beni mazur 
göreceğinizi umarım. Bunu bilhassa vakit kay
betmemek ve yüksek, kararlarınızı harfiyen 
yerine getirmek için yapmış bulunuyorum. Şu 
düşüncemi de arz etmek istiyorum. Hasan Tez 
arkadaşımızla 15 - 16 sene evvel orduda tanış
mıştık. Ordu camiasında kendisi ile bir müd
det çalıştık. Ayrıldığımızdan bu yana birbiri
mizi görmedik. Ancak Türk Milletinin en bü
yük sevgi ve saygı ile bağlı bulunduğu Kuru
cu Meclisin içinde üye olarak tekrar görüşmek 
her ikimiz için de bir bahtiyarlık oldu. Bu ca
mia içinde toplanmış üyeler arasında, benimle 
kendisi arasında hak bakımından eşitlik tam
dır. Her ikimiz de görevlerimizi yaparken 
biraz eski hâtıralara dayanır. Emir vermek su-

; retiyle sözlerini kesmiş olduğum hususundaki 
yanlış anlayış beni üzdü. Burada Başkan, aynı 
eşit haklara sahip, aynı derecede bir arkada
şınız olarak hiçbirinize emir vermeye ne hakkı 
vardır ne de yetkisi. (Alkışlar) 

Yalnız-, yürürlükte bulunan kanun, İçtüzük * 
ve Yüksek Kurulunuzun kabul etmiş olduğu 
kararlar içinde elimizden geldiği kadar az ku- ' 
sur yapmak suretiyle çalışmayı yerine getir
mek başlıca görevimizdir. Bu görevlerin yapı
lışında her hangi bir şahsî kusurumuz olursa 
şu düşünce ile yapıldığına, görevimizin kut
sallığına inandığımızı kabul ediyorum, bizi 
bağışlayın. (Alkışlar) 

Vaktimiz tamam olmuşturj saat 14,30 da 
toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,20 



İKÎNCÎ OTURUM 
Açüma saati : 15,45 

BAŞKAN — Akadlı Lûtfi 
KÂTİPLER : Kitapçı Şahap, özkaya Mehmet şükran 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
TEZ HASAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN.— Ne hakkında? 
TEZ HASAN — Yanlış anlaşılmış bir hu

susu, hürmetkârane bir ifade ile tavzih edece
ğim. (Alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlarım; Muhterem pa
şam. 

ORBAY KÂZIM — Paşa yok. 
TEZ HASAN — Daima paşamsın, pastım. 
Paşam, geçen oturumda, müddetin bittiğini 

hatırlatınca, ben de kürsüden inerken emreder
siniz tarzındaki sözüm muhterem başkana kar
şı eski askerlik hâtıralarıma uyarak şahsi bir 
ifade idi. 

Pqk sayın başkanımız bu münasebetle de 
kendilerine hâs zarif üslûpla Parlâmentonun 
sevgisine ve hürmetine dayanan bir Başkana 
yakışacak vazife anlayışını ifade buyurmuşlar
dır. 

Gfene eskisi gibi hem şahsına karşı hem de 
bu yüksek vazife anlayışına karşı duyduğumu 
ifade ederken, Paşam sen ve senin gibi paşala
rın sözlerini Hasan Tez her zaman emir telâk
ki edeceğini arz ederim.' 

Muhterem paşam, paşanın buyurdukları gi-
1)i burada bütün Temsilciler eşittir. 

Eşit haklara sahiptir. Ancak hepimizin sev
gi ye saygısınıR müşterek mihrakı olan Aziz 
Başkanımız elbette, sırasında Başkanlık yetki
sini kullanıp sözümü de kesecektir. 

Eşitlik saygıya mâni değil paşam, maruzatım 
budur, Yüksek Meclisi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Altan Öymen, ne hak
kında konuşmak istiyorsunuz? 

ÖYMEN ALTAN — Sabahki celsede geçen 
sözler hakkında, zaptı sabık hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Zabıt daha neşredilmedi.. Neş
redildikten sonra konuşursunuz. 

Vakıflar bütçesinin maddelerini okumaya 
devam ediyoruz. 9 ncu madde okunacaktır. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hînde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz .ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1961 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü ibütçe-
sini açık oyunuza sunuyorum. 

1961 yılı Bütçe Kanununun 1 nci maddesi
ni yeni şekliyle okutuyorum. 

1961 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin" 1961 bütçe' yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için,, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 961 365 000 lira ve yatı
rım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 2 717 338 067 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE2. —• Devlet bütçesine giren daire
lerin 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 7 655 500.000 lirası normal kaynaklar
dan 1 023 203 067 lirası da Amerikan yardım
ları karşılık paraları ve diğer özel kaynaklar
dan olmak üzere ceman 8 678 703 067 lira tah
inin edilmiştir. 
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BAŞKAN — Gelirler bütçesi üzerinde bir 

arkadaşımız söz almıştı. 
Buyurun, Soyer Dündar. 
SOYER DÜNDAR — Efendim, böndeniz 

Varidat Bütçesinin görüşülmesi sırasında bilhas
sa yeni ihdas edilen, vergiler ve mevcut vergilere 
yapılan zamlar üzerindeki noktai nazarımı ifade 
etmeye çalışacağım. 

Yüksek malumlarınızdır; 1950 senesinden beri 
tatbik edilen Gelir Vergisi sistemi bir bütün ola
rak, bir manzume olarak tatbikat sabasına inti-
kal etmediği ve muayyen açık kapılarla boşluk 
bıraktığı aşikârdır ve bugüne kadar 10 senelik 
devre içerisinde bir sistem olarak tatmin edici bir 
netice vermemiş durumdadır. Ve bu sebeple vergi 
tahsilatında ümidedileh sonuca varılamamıştır. 
Gelir Vergisi tatbikatı 10 senelik devre içinde 
çok verimsiz olmuştur. Çünkü ekonomik bünyesi 
ziraate dayanan memleketimizde ziraat sektörü 
vergi dışında bırakılmış, fa'kat millî gelirin an-
caik bir cüzünü temsil eden ticarî ve sınai sektör 
vergiye tâbi tutulmuştur. 

Şimdi, bu defa varidat bütçesi tanzim edilir
ken ziraî kazançlar da 193 sayılı Kanunla vergi- * 
ye tâbi tutulmuş oluyor. Ayrıca esnaf muaflığı 
haddi daraltılmış bulunuyor. Bunu böyle tesbit 
edince vergideki verimsizliğin artık ortadan kalk
mış olması tabiî bir netice olmak icabeder. Buna 
rağmen Hükümet Gelir Vergisinin verimsizliğini 
ileri sürerek bu fikri bütçe .gerekçesinde izah ede
rek vergilere yeniden zam yapmak yolunu ter
cih etmiş bulunmaktadır. Gerekçede şöyle den
mektedir. «1953 ten 1959 a kadar vergi mükellef
lerinde artma % 85 nispetinde ve bir kısım mü
kellefler ayda vasatî 500 liradan aşağı gelir be
yan etmiş olmaktadır. Halbuki bu devrede bu 
zümrelerin millî gelirinde ehemmiyetli artışlar 
olduğu inkâr edilemez» denmektedir. Hükümet 
bu mucip sebebe istinaden vergilere yeni zamlar* 
yapmayı yerinde bulmaktadır. Gerek bütçenin 
encümende görüşülmesi sırasında ve gerekçede 
millî gelirin artışının umumî, ticarî bayatımıza, 
iktisadî bayatımıza hangi safihalarda, ne gibi nis
petlerde yükselmeler olduğunu bulmak imkân ha
line .gelmemiştir. Çünkü, millî .gelirdeki artışın 
hangi sabalarda ve (hangi sektörlerde hangi mik
tarlarda, artış (gösterdiğini bilmemiz ieabetmek-
tedir. Bunu .genişleterek arz edeyim. Meselâ, ti
carî sektör sahasında millî gelir artış igösteriyor
sa, sınaî sektör sahasına yeni vergiler tahmil et-
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mek yerinde olmıyacaktır. Eğer millî gelirimizin 
artış nispetleri ve sahaları tesbit .edilmedikçe, di-

' ğer sahalara- yeni vergi zamları koymak vergi ada
letsizliğini zedeleyici duruma düşürür. Aynı za
manda gerekçeye bağlı bulunan 22 sayılı tablo
nun tetkikinde görüldüğü üzere, millî gelirde ar
tışın 1950 senesinden itibaren tetkik edildiğinde, 
ticarî ve sınaî sektörlerde gelirin artışı nispetin
de vergi mükelleflerin vergilerinin artmış olduğu 
.görülmektedir. Bunu daha ziyade Gelir Vergisine 
tâbi olmıyan ziraî sektörün içinde aramak lâzım-
gelir. Bu böyle olunca, vergilere yeni zamlar yap
mak ancak vergi ödeme terbiyesi kazanmış olan 
namuslu vatandaşlara vergi ödetmek neticesini 
çıkarır. Vergi kaçakçıları yine vergi ödemiyecek-
lerdir. Bizce, bu neticeyi tesbit ettikten sonra, 
bunu önliyeeek tedbirler almak, cibayet usulleri
ne müessir çareler bulmak lâzımdır. Onun için 
bu vergi kanunlarını ıslah etmek ve zam cihetine 
gitmemek lâzımdır. Aksi takdirde, yukarda da arz 
ettiğim gibi namuslu mükelleflere vergi kaçıran
ların vergisi de yüklenmiş olacaktır. 

Yüksek vergi, geri kalmış memleketlerde, fer
dî teşebbüsü önliyecektir. Muayyen hayat stan
dardına malik olan bizim gibi geri kalmış mem
leketlerde, bir lokma bir hırka, durumunda kal
mış olan mükellefler vergi ödemek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

Yüksek vergi yine malûmunuz olduğu veçhile 
mukavemet doğuracaktır. Vergiyi ödemeyi bir 
âdet haline getirmiş olan mükellefleri vergi ka
çakçılığına teşvik edecektir. Şimdi bunu böylece. 
bitirdikten sonra ihdas edilen ve zam yapılan ver
gilerin üzerinde durmak istiyorum. 

Bilhassa bu defa Kurumlar Vergisine yapı
lan % 100 zam ve bu zam ile beraber verginin 
makabline teşmil edilmesi evvelâ hukuk anlayı
şına tamamen aykırıdır. Geri kalmış memleket
lerde sermaye terakümünü sağlamak ve bilhas
sa küçük tasarruf sahiplerinin sermaye şirketle
rine iştiraklerini temin etmek için ve tasarruf sa
hiplerini teşvik edici yollara sevk etmek için Ku
rumlar Vergisini yükseltmek istidadında olan ce
miyetlerde dahi çok aşağı nispetler tatbik edildi
ği bir vakıadır. Bizim memleketimizde küçük ta
sarruf sahiplerinin şirketlere müteveccih yola sevk 
edilmesi için kolaylıklar temin edeceğimiz yerde, 
kurumlar ve şirketlerin dağılmasına müncer ola
cak şekilde hareket edilmesi ve şahıs şirketlerine 
itibar edilecek bir yola sevk edilmesi, memleketin 
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müstakbel iktisadî hayatı için hakikaten bir,dar
bedir. 

Bina Vergisi, yine 206 sayılı Kanunla gayet 
ağır nispetlere götürülmüş oluyor. Matrah esası
nı tesbit edecek olan nispetler çok yüksek tutul
muş. 

Memleketin nüfusu artmakta ve bu artan nü
fus daima şehirlere doğru akın etmektedir. Aile 
tecezzi oluyor ve memlekette mesken ihtiyacı bü
yük bir dert ve problem olarak önümüzde duru
yor. Bir taraftan Bina yapımını teşvik Kanunu 
dururken, öbür taraftan Bina Vergilerine 3 - 5 
misli zam yapmak, iki noktai nazarın birbirleriy
le telif edilememesi bakımından gayet neticesiz 
kalmaktadır. Bina Vergisine daha garip bir hal 
vardır. Gelir Vergisinden mahsup kaldırılıyor. O 
kadar garip ki, A diye tarif ettiğimiz mükellef, bi
na sahibidir. B diye tarif ettiğimiz mükellef bina 
sahibi olmıyan bir ticarî kazanç sahibi mükellef
tir. Bina sahibi olan, yeni ihdas edilen Bina Ver
gisine göre, meselâ 100 bin liradan % 20 sini ver
gi olarak ödiyecek. Ondan sonra geriye kalan 80 
bin liradan da Gelir Vergisi uyarınca yeniden 
bir vergi ödiyecektir. Bu bir vergi mükerrerliği
dir. Halbuki B sadece 100 bin liranın karşısın
daki nispete göre vergi ödemeye tâbi tutulacak
tır. Bina sahibi ise 100 lira için ayrı ayrı iki de
fa vergi ödiyecektir. Bu durumun derhal tashih 
edilmesi şarttır. Bu şartlar dâhilinde yeni bina 
yapılamayacaktır. Şehirlerin etrafını alan gece 
kondular hepimizi mutazarrır etmektedir. Bu bi
nalar yapılmaya devam ettiği takdirde gecekon
du semtleri genişliyecek ve belediye hizmetlerini 
ifa etmek güçleşecektir. Bunun bir neticesi daha 
var. Bina yapma bir teşvik görmediğine göre de
mir ve çimento gibi malzemelerin sarfiyatında da 
bir duraklama olacaktır. Bu branşta çalışanların 
başka hizmet sahasında kullanılmalarına imkân 
olmıyacaktır. Aynı zamanda bu Bina Vergisinin 
içinde garip bir nokta daha var. Malûmlarınız ol
duğu veçhile Bina Vergisinin içerisine fabrika
ların sabit makinaları da dâhil edilmiş bulunu
yor. Bir sanayici, bir binasında fabrika tesis et
miş bulunuyorsa sermayesinden vergi ödemek 
mecburiyetindedir. Fabrikaların sermayesi ver
gi matrahına esas tutulmaktadır. O takdirde ser
mayeden de vergi alınması çok garip bir netice 
olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunlar hakikaten 
üzerinde durulması icabeden mühim noktalardır. 
Maliye Bakanı arkadaşımızdan bilhassa, îstan-
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bul'da faaliyete geçtiğini ifade buyurdukları 
komisyöiida, süratle bu kanunların bir revizyon
dan geçirilmesi ve neticenin efkârı umumiyeye du
yurulmasını rica ederim. 

Bunu böylece bitirdikten sonra, Bütçe Encü
meni; fazla gelirlerden mütevellit varidatı me
mur maaşlarına zam yapmak ve envestisman sa
halarına tevcih etmek suretiyle piyasadaki dur
gunluğu izale edeceğini ifade etmektedir. Bütçe
nin hazırlanışı bu esbabı mucibeye( dayanıyor. 
Bu noktai nazarın hakikaten müspet bir netice ve
rebileceğine ben şahsan kaani değilim. Bu kanaati 
kuvvetlendirmek için size çok ciddî bir misal ve
receğim. Memleketimizin bir köşesinde, Eylül 
ayından bugüne kadar Ege bölgesinden yapılan 
ihracat neticesinde bu mıntakaya giren paranın 
yekûnu 800 milyon Türk lirasıdır. Bunun 300 
milyonu bankalara borçtur. Geri kalan 500 mil
yon lira Ege mıntakasmdaki vatandaşların cep
lerine yerleşmiştir. Fakat bu para, sirkülasyona 
tesir etmemiştir. Ceplerde kalmıştır. Şimdi, me
murlara yapılan zammın piyasaya tesir edeceği, 
durgunluğu gidereceği hakkındaki fikre bu can-

>lı misal karşısında iştirak etmeye imkân yok
tur. 

Zannediyorum ki, para sirkülasyonunu temin 
etmek için aslî faktörlerin dışında tâli addedi
len pisikolojik faktörlerin - bilhassa geri kalmış 
memleketlerde - aslî faktörden çok daha mühim 
rol oynadığı açık bir hakikattir. Bilhassa bizim 
memleketimizde itimat ve istikrar ta Varlık 
Vergisinden bugüne kadar geçen safihayı naza
rı itibara alırsak Hükümetlerin kanunlarının 
dışında aks'i 'istikamette gittiğini te&bit edersek: 
pslikolojik faktörün diğer faktörlerden daha 
mühim rol oynadığına kaani olmamız icabeder. 
Bence istikrar (havası Hükümetin itimadını tam 
teessüs etmesi anına kadar para piyasasının ve 
para sürkülâsyonunu ttiem'in edeceğine ben şah
san kaani değilim. Mâruzâtını Ibundan ibaret-
tÜr, hürmetleri'mle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —, Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MELEN 

FERtD — Çok muhterem arkadaşlarım, bu 
'bütçe müzakeresinde en 'geniş zamanı alan hu
sus, son defa vergi kanunları üzerinde yapılmış 
oları çeşitli zamların tenkidi olmuştur. Aynı 
tenkidler Bütçe Encümeninde de gerek Bütçe 
Encümenine dâhil üyeler ve ıgerefcse Bütçe En
cümeni dışındaki arkadaşlar tarafından aynı 
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tenkidler ileri sürülmüştü. Son defa vergi ka
nunlarımızda yapılan tadiller, daha çok Gelir 
Vergisi ile Kurumlar Vergisi ve bir de Vergi 
Usul Kanunu üzerinde yapılmıştır. »Bunuaı dı
şında Gümrük Resimlerinde de tadilât olmuş, 
îtöıalât Vergisi, dâhilde alınan İstihlâk Vergisi 
bâzı tadiller yapılmıştır. Bunların teferru
atına girmek suretiyle Yüksek Heyetinizin za
manını almak istemiyorum. Fakat beUibaşlı 
tadillerin nelerden ibaret olduğuna işaret et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Mîllî Birlik Komi
tesince, esaslı bir revzyona tâbi tutulan vergi
lerimiz içiride Gelir Vergisinde başlıca şu ta
dilât yer alıyor. Evvelâ muaflıklar daraltılarak 
esnafın bir kısmı vergi »mevzuuna alınmıştır. 
1950 de Gelir Vergisi sistemine gidildiği za
man, Esnaf Vergisi, Gelir Verdisinin henüz 
memleketimize yeni girmiş olması, defter tut
madaki güçlükler d'olayışiyle esnaf, Genil Ver
gisine tâlbi tutulmamış Esnaf Vergisi adı ile ay
rı bir vergiye tâlbi tutulmuştu. O tarihte Gelir 
Vergisini zamanla muafiyet musluklarım da
raltılarak esnafın da tedricen Gelir Vergisi 
safına alınması derpiş edilmişti. Fakat son 10 
yıl içinde politika birçok yerlere olduğu gibi 
maalesef bu sahayada el atmış ve vergi ver
meye muktedir esnaf yavaş yavaş Gelir Ver
gisi mevzuuna alacağı yerde tam tersine Esnaf 
Vergisi de ilıga edilmiş. Ve •bunlar vergi dışına 
çıkarılmıştır. Şüphesiz ki <böyfle bir muamele 
iki bakımda mahzurlu idî. Birincisi büyük bir 
zümrenin vergi dışında kalması ve Vergi Ada
letinin bu suretle bozulması bir diğeri ise açı
lan bu kapıdan birçok Gelir Vergisi -mükellef-
lerinin faydalanarak vergi ziyama sebebolma-
lan. 

Bu itibarla esnaf (hakkında bir karar almak 
ve bunları vergiye tâbi tutmak, Gelir Vergisi 
muaflıklarını daraltmak yerinde bir teklif îdi. 
Bu hususta şahsî görüşlerim mlevcuttur. Ancak, 
burada, komisyon sözcüsü olarak konuştuğum 
için, kendi görüşlerimi arz edemiyeceğim. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, esnafın vergiye 
tâbi tutulması yerindedir. Yalnız vergi usulleri 
bakımından başka başka tedbirler düşünülme
lidir. Nitekim ilerde arz edeceğim gibi, bu ted
birlerin alınacağı Hükümetçe vadediltanştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Gelir Vergisinde di
ğer bir değişik!îk de emekli, malûl, dul,ve ye-

I tim aylıklarının tamamen Gelir Vergisinden is-
I tisna etmek suretiyle mükellef lehine yapılmış 

olan <bir tadildir. 
Üçüncü bir nokta da; geçim indiriminin 

yine oldukça geniş bir şekilde değiştirilerek, bil
hassa az kazançlı kimselerin mühim bir kısmını 
vergi dışında bırakılmasıdır. Gelir Vergisinde, 
serbest meslek erbabının mükellefiyetleri üze
rinde de değişiklik yapılmış; bunlar masraf
larını götürü olarak indirmeleri imkânından 
mahrum bırakmıştır. 

! Bir tadil daha vardır, Bina Vergilerinin Ge
lir Vergisinden mahsup edilmemesi esasını kabul 
etmiştir. Daha evvel, Bina Vergisine, Bina 
Gelir. Vergisi gibi îrat Vergisi ve Gelir Vergi
sinden aynen mahsup edilmesi kabul edildiği hal
de, bu defa Bina Vergisinden bütçe için fay
dalanmak üzere bunun bir aynî vergi olarak ka
bul edilmesi temayülü belirmiş ve Bina Vergi
sinin Gelir Vergisinden mahsup edümemesi esası 
kabul edilmiştir. 

Kurumlar Vergisinde yapılan tadilât, şir
ketlere ait verginin yüzde 10 nispetinin yüzde 
20 ye çıkarılmasından- ibarettir. Gelir Vergi
sinden bir başka tadil de, aşağı kademelerdeki 
nispetlerin düşürülmesine mukabil orta kademe
de ve yüksek kademede vergi nispetlerinin artı
rılmış olmasıdır. 

Vergi Usul Kanununda daha çok mükellef 
lehine de tadiller yapılmıştır. Bilhassa vergi ce
zaları sisteminde, mükellef lehinde geniş tadil
ler yapılmıştır. 

Vergi Usul Kanununda mükellef aleyhine ol
duğu söylenebilecek bir tadil şudur; Takdir Ko
misyonlarında mükellefi temsil eden üyeler ev
velce ekseriyette olduğu halde bu sefer akalli-
yette kalmışlardır. 

Arazi Vergisinde yapılan tadiller; 1936 -
1939 tarihleri esasına göre alınmakta olan Arazi 
Vergileri nispetinde 10 kat artırma olmuştur. 

Bina Vergisinde ise; tahrir zamanlarına gö
re 2, 3, 4, 5, 6 misli artırmalar olmuştur. 

Gümrük Tarifelerinde bilhassa Müşterek Pa
zara girmemiz halinde memleket mamullerinin 
himayesini temin sadedinde geniş değişiklikler 
yapılmış ve vergi seviyesi % 12,5 tan, % 15,5 a 
kadar yükseltilmiştir. 

Bunun dışında .diğer bâzı kanunlarda çeşitli 
tadüler olmuştur. Fakat, teferruata girerek za
manınızı almak istemiyorum. 
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Muhterem ardadaşlarım, bu tadiller birer ka

nuna dayandığı için Bütçe Komisyonumuz bütçe
nin tetkiki sırasında bunlar üzerinde bir tasar- ; 
ruf yapmaya kendisini yetkili görmemiş ve bu 
konuda sadece arkadaşların tenkid ve temennile
rini tesbit etmekle iktifa edilmiştir. Arz ettiğim 
gibi, bâzı arkadaşlar bu kanunları tenkiıdeder- j 
ken diğer bir kısım arkadaşlar bunların yerin
de olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hattâ bu isti- j 
kamette biraz daha durularak lüzumuna kaani j 
olan ve bilhassa Türkiye'de millî gelire nazaran 
alınmakta olan verginin nispetini az buldukları İ 
için, bu nispeti biraz daha yükseltmek üzere, , 
daha başkaca tadiller yapılmasını istiyen arka
daşlarımız olmuştur. Bendeniz her hangi bir 
mütalâa ileri sürmeksizin sadece bunu huzuru- I 
nuzda tesbit etmekle iktifa ediyorum. Zira ay-

i 
nı teklifleri arkadaşlarımız burada da ileri sürmüş- ; 
lerdir. Bütçe Komisyonunun bu mevzuda var
dığı netice şudur : Bu münakaşa ve müzakere
ler sonunda; Hükümeti vergi sisteminin ıslahı 
için çalışmalara devam edileceğini mükellef mü
messillerin de fikri alınmak suretiyle bütün bu 
vergilerin ve tadillerin bu defa tekrar gözden 
geçirileceğini ve bu tetkikat sonunda icabederse-
bâzı tadil kanunlariyle Yüksek Huzurunuza ge
leceğini ifade ve vadetmiştir. Hükümetin bu 
beyanı tesbit edilmiştir. Bütçe Komisyonu, bu 
beyana istinaden ayrıca bir teklifle huzurunuza 
gelmiştir. 

Zannediyorum ki, şimdi Sayın Maliye Ve
kili de bu husustaki kararını ve düşüncelerini 
bir defa daha bu vesile ile arz edeceklerdir. 

BAŞICAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
efendim, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi için oy 
kullanmıyan arkadaş var mı?... Oy toplama mu
amelesi bitmiştir, efendim. 

Devam buyurun efendim. 

MELEN PERİD — Ezcümle, Arazi ve Bi
na vergileri konusunda bu iki verginin âdil bir 
hale getirilmesi için Maliye Bakanımız gerekli 
tadil tasarılarını, komisyonumuz ve Yüksek Mec
lisinizin görüşleri dairesinde eri kısa zamanda 
Meclise getireceğine vaad etmişlerdir. 

Kurumlar Vergisi mevzuunda bu verginin bir 
hayli ağırlaşmış olduğu ileri sürülmüş Yine Sa
yın Maliye Vekilimiz bu verginin ikinci taksidi-
nin sene sonlarına doğru ödenmesini kabul et-
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mis ve bu yolda bütçe kanununa bir madde ek
lenmiştir. 

Servet beyanı mevzuunda maliyece yapılan 
beyanname formülünün mükelleflerin bunları 
kolaylıkla doldurabilecek bir surette hazırlana
cağını Sayın Bakan vadetmiştir. 

Ziraî kazançlar mevzuuna gelince : Bu ver
ginin gelecek yıl tatbik edileceği ve tadilât için 
komisyonlar da kurulmuş olduğuna göre bunun 
için önümüzde geniş zaman olduğu tesbit edil
miştir. 

Esnaf Vergisi mevzuunda, bütün vergi ka
nunları ele alınmış olduğuna göre bu hususta 
en âdil bir karara varılacağı bilhassa Hüküme
tin beyanlarında arz edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu olarak tesbit edilen bu hu
susları Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunuyo
rum. (Alkırlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Kemal 
kurdaş. 

MALİYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 
Muhterem arkadaşlarım; bugüne kadar yapı
lan çeşitli mevzulardaki konuşmalarda, kıymetli 
arkadaşlarını hemen hemen ekseriyetle, hattâ 
ittifak yapan bir şekilde, vergi sistemimize bun
dan sonra verilmesi lüzumlu istikamet ve vergi 
sistemlerimiz üzerinde konuştular. Hükümeti
niz de, muhtelif safhalarda müzakerelerin bu 
mevzudaki görüşlerini Yüksek Heyetinize açık
lamaktan tereddüdetmiyerek bu görüşleri he
men hemen tam bir vuzuhla arz etmiş bulunu
yor. 

Gelir Vergisinin müzakeresine başladığımız 
şu anda, bu görüşleri kısaca bir kere daha tek
rarlamakta fayda mülâhaza etmekteyim. 

Modern devletler, kendilerinden beklenilen 
hizmetleri lâyıkı veçhile görebilmeleri ve sos
yal adaleti birlikte tahakkuk . ettirebilmeleri 
için vergi sistemlerinde verimli olmasına çalış
makta ve adalete çok geniş ölçüde bağlı kal
maktadır. Müterakki Batı devletlerinin pek mü
him bir kısmında muhafazakâr cereyanların yer 
alması ve bu gibi cemiyetlerden sosyal adaletin 
tahakkuk etmesi vergi sistemlerine verdikleri 
şekil, hayatî bir ehemmiyet taşımıştır. Bizim de 
vergi sistemlerimize Garp demokrasilerine mu
vazi yeni bir hüviyet vermekte büyük menfa
atimiz Vardır. Bunun bir an evvel yapılması da 
zarurîdir. Son' 10 yılda Türkiye'de vergi siste-
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mi lâyıkı veçhile işlememiş ve hattâ gerileme
ler olmuştur. 

Vergi sistemimizde adaletin ve verimliliğin 
kaybolmasında -bilhassa Gelir Vergisi Ön plân
da göze çarpar bir hale gelmiştir. Siyasî mak
satlarla konan muafiyetler esasen vergi siste
mindeki vâki boşluklara inzimam edince ve Millî 
Korunma Kanunu gibi bir kanun iş hayatımız 
üzerinde yamanınca sistemimiz bilhassa Gelir 
Vergisinde verimlilikten uzaklaşmış ve binneti-
ce adaletini çok geniş ölçüde kaybetmiştir. Bu 
noktalar üzerinde teferruatı ile durulmuştur. 
Maalesef şu ciheti basit bir müşahede olarak 
arz edebilirim ki, son on yılda Gelir Gergisin
de seyyaliyet gösterilmesi icabeden beyanname-
li mükelleflerde bir kısmı, müstemirren % 70 i 
kadar 7 senede 7 bin 5 yüz liradan aşağı, ayda 
630 liradan aşağı gelir beyan etmişlerdir. Yal
nız şunu arz edeyim ki, kimseyi itham etmek 
için söylemiyorum. Vergilerimizin sistemi maa
lesef zayıf getirilmiştir. Kaçakçılık kapıları sis» 
temi bozmuştur. Millî Korunma Kanunu mükel
lefe yeter hareketi ve ehemmiyeti vermemiştir. 
Bu şekilde bozulmuş bir sistemi milli tnkılâp 
Hükümeti çok büyük bir hassasiyetle ele almış
tır. Gelir Vergisinin verimsizliğinin mühim âmil
lerinden birisi; millî bünyemizde mühim bir yer 
işgal eden ziraî kazançların kavranmamış olma
sıdır. Millî Birlik Hükümeti bu kazançları kav-
rıyan mekanizmaya bu sistemi ithal etmiştir. 
Gelir Vergisinin verimsizliğine; yaygın kaçak
çılık imkânlarının hazırlanması, genişletilen es
naf muafiyetinin çok mühim tesiri olmuştur. 
Millî Birlik Hükümeti kabul etmiş bulunduğu 
kanunlarla bu kapıyı kapatmış bulunmaktadır. 
Bu da memlekete emniyeti getirmiştir. 

Son 10 yılda sistemde verimsizlik müşahede 
ediliyordu. Bu arada çeşitli vergilerde artırma
lar yapılmıştır. Bina ve Arazi vergileri ve Ku
rumlar Vergisi denebilir. Yalnız bir yanlışlığa 
meydan vermemek için arz ediyorum. Meselâ, 
Gelir Verbisinde yapılan nispet artırmaları, had
di zatında tam bir nispet artırması şeklinde te
lâkki edilebilir. Gelir Vergisinde az kazançla
ra ait nispetler mühim bir ölçüde düşürülmüş
tür. Asgarî geçim indirimi hadleri mühim ölçü
de artırılmıştır. Bu bakımdan çok kullanılan bir 
tâbirle, ehramın kaidesini teşkil edenlerde, had
dizatında vergi nispeti bakımından bir hafifle
me dahi olmuştur. 
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Bunları inkılâp Hükümetinin vergi sistemin

deki gidişini anlatmak için arz ediyorum. İkti
sadî kalkınmamızda son derece büyük ehemmi
yeti olması bakımından Millî Birlik Hükümeti
miz bundan sonra da vergi sistemimiz üzerin
de hassasiyetle duracaktır. 

Vergi sistemimizdeki son değişiklikler sebe
biyle bâzı terakkiler kaydedilmekle beraber ha
talar da yapılmamış değildir. Vergi sistemimi
zin bugün dahi adaletsiz ve verimsiz tarafları 
vardır. Ancak İnkılâp Hükümeti vergi sistemi
mize âdil ve verimli bir hüviyet vermeye katı 
surette kararlıdır. (Şiddetli alkışlar ve «Bravo» 
sesleri) Bu arada sistem başından sonuna kadar 
İncelenecektir. Son çıkanlar da dahil olmak üze
re bunların incelenmesi ve ihbar, şikâyetlerde 
ehemmiyetle nazara alınarak teker teker elden 
geçirilmektedir. Biz vergi sistemimizde tadilâtı, 
istihsali ve yatırımları teşvik ve yaşaması
nı temin için mutlak zaruri görmekteyiz. 
Bütün iktisadî politikanın vergi makanizmasın
daki hedefi, istihsali teşvik ve vatandaşı refa
ha kavuşturmaktır. Vergi sistemlerimizin ye
ter derecede işlemesini arzu ediyoruz. Mükel
lef ve Devlet arasında bir ihtilâf olmamasını 
arzu ediyoruz. Bu hususlar, halledilmemiş bir 
vergi sisteminin muvaffak olmuş bir vergi siste
mi olduğu kabul edilemez. 

Biz bu görüşlerle tetkiklerimize süratle de
vam etmekteyiz. Yarın görüşüleceğini tahmin 
ettiğim bir kanun tasarısı Kurucu Meclis Baş
kanlığa takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu vergi 
ceza ve zamlarının tecilini derpişeden bir kanun
dur. Millî İnkılap Hükümeti vatandaşı çalışma
ya teşvik ve tasarruf etme şevkini ve büyük ya
tırımlarda kullanma şevkini artırmak azminde
dir. Bu bakımdan vergi sistemimizi modern 
vergi sistemleri şartlarına intibak ettirecek esas
ları derhal getireceğiz. Bu vergiler üzerinde 
uzun uzun konuşmayı faydalı bulmuyorum. 
Çünkü, teknik bir komitenin elinde tetkik edil
mektedir. 

Bina vergileri üzerinde duracağım. Bilhassa 
bu vergilerin bâzı vatandaşı tazyik edecek vazi
yette olduğunu şahsen müşahade etmekteyim. 
Hiçbir vatandaşı tazyik altında bulundurmayı te
min eden esaslar en kısa zamanda getirilecektir. 

Diğer vergilerimiz de teker teker ele alına
caktır. Kurumların, Kurumlar Vergisinden do
layı fuzuli biı* tazyikten bidayette kurtulması 
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için bunun iki taksitte alınması derpiş edilmiş
tir. 

Kurumlar Vergisinde bir de stopaj vardır. 
Bunda da son yapılan değişikliklerle nispetler 
yükseltilmiştir, hükümetimiz, stopajın da iki 
taksitte alınmasını derpiş etmiştir. Bu hususu 
da Bütçe Komisyonunda müzakere ederken, 
ufak bir madde ekliyerek temin edeceğiz. 
Vergi sistemimizi tetkik eden komisyon 15 
Ocaktan beri faaliyettedir. Bu komisyona çift
çilerimizden biri daimî, biri zaman zaman gel
mek üzere iki temsilcisi katılmış bulunmakta
dır. Esnaf teşekküllerinden bir üye devamlı 
vazife halindedir. Ticaret ve sanayi odaların
dan daimî ikişer üye komisyona ithal edilmiş 
bulunmaktadır. Buna ilâveten Ankara ve is
tanbul üniversitelerinin vergi mevzularında 
kıymetli elemanları da komisyona görüşlerini 
aksettirmektedir. Komisyon aynı zamanda Ma
liye Bakanlığının tecrübeli hesap uzmanları 
ve Maliye müfettişlerini de içine almış bulun
maktadır. Kendilerine mutlak bir itimadım 
vardır. Bugüne kadarki çalışmaları yakinen 
takibettim, her biri haddizatında bir misyoner 
hüviyetinde olan bu elemanlar çok büyük gay
retle çalışmaktadırlar. Bize en yakın bir za
manda en iyi tetkikleri ve teklifleri getirecek
lerine inanmış bulunmaktayım. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım; vak
tiyle memleketimizde çalışmış ve beynelmilel 
sahada vergi mevzularında ihtisası ve kıymetli 
fikirleriyle tanınan bir profesör komisyonumuz 
toplantısına iştirak edecektir. Bâzı profesörler 
de davet edilmiştir. 

Bütün bu çalışmalardan sonra, tekrar et
mekte fayda görüyorum; vergi sistemimizin; 
mükellefleri tazyik eden bütün hükümleri fu
zulî muamele ve çeşitli çekişmelere sebebiyet 
veren bütün hükümleri temizlenecektir. Ver
gilerimize çalışmaları teşvik eden bir hüviyet 
verilecek böylece vergilerimiz daha verimli bir 
seviyeyi bulacak bunun için de Hükümetimiz 
elinden gelen azamî gayreti sarf edecektir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 
malî yılı Bütçe Kanunu oylaması bitmiştir. 
Oy neticesini arz ediyorum. (214) iştirak (211) 
kabul, (2) ret, (1) çekinser, muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesinin fasıllarını okuyoruz. 
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6 - GELİR BÜTÇESİ 

B. Lira 

a) 
I - Vergiler 

İrat ve Servet vergileri 

11 Gelir Vergisi 2 126 000 000 
12 Kurumlar Vergisi 415 000 000 
13 206 sayılı Kanun gereğince 

Arazi, Bina, Buhran vergilerin
den alınacak hisse 209 000 000 
Binalardan alman Savunma 
Vergisi 50 000 000 

14 Hayvanlar Vergisi 37 000 000 
15 Veraset ve İntikal Vergisi 10 000 000 
16 Hususi Otomobil Vergisi 14 000 000 
17 Mülga İrat ve Servet vergileri 

artıkları 1 500 000 

B) Gider vergileri, Gümrük Vergisi, 
İstihlâk Vergisi 

18 İstihsal Vergisi 1 547 000 000 
19 Hizmet vergileri 370 000 000 
20 Gümrük Vergisi 723 500 000 
21 Şeker İstihlâk Vergisi 310 000 000 
22 Teker maddelerinden alman 

Savunma Vergisi 412 000 000 
23 Mülga vasıtası vergiler ar

tıkları 1 500 000 
24 Resimler 305 325 000 
25 Harçlar 175 506 000 

II - Devletçe idare edilen kurumlar 
hâsılatı ve Devlet payları 

26 Devletçe idare edilen kurumlar 
hasılatı 593 850 000 

27 Devlet Payları 178 500 000 
28 Muayyen masraflar karşılığı 

varidatlar 772 525 000 

III - Devlet emvali varidatı 

29 Gayrimenkullerden alman 16 260 000 
30 Menkul mallar satış bedeli 12 000 000 
31 Menkul kıymetler varidatı 39 000 000 
32 Kıymetli kâğıtlar 1 000 000 

IV - Çeşitli varidat ve cezalar 

33 Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 

34 Cezalar 
35 Müteferrik varidat 

20 000 000 
46 000 000 
41 384 000 
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B. Lira 

özel 223 sayılı Kanun gereğince çı
karılacak Tasarruf Bonoları 
hâsılatı 448 203 067 

» Akar yakıt fiyat istikrar fo
nundan Hazineye yatırılacak 
miktar 25 000 000 

» Karşılık paralardan bütçeye 
intikal edeeck miktar 550 000 000 

BAŞKAN — İkinci maddeyi son şekliyle 
okutuyorum. 

Madde 2.— Devlet bütçesine giren dairele
rin 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetevlde gösterildiği 
üzere (7 655 500 000) lirası normal kaynak
lardan (1 023 203 067) lirası da Amerikan 
yardımları karşılık paraları ve diğer özel kay
naklardan olmak üzere ceman (8 678 703 067) 
lira tahmin edilmiştir. 

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

MADDE 3 1961 bütçe yılı içerisinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyle veya sair su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak bir bölüme gelir ve 
mukabilini Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde 
açılacak hususî bir bölüme ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

MADDE 4. — Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık dev
reler itibariyle tevzi olunur. Her devrenin 
tevziatı, bakanlıklar tarafından yeni devrenin 
başlamasından bir ay önce Maliye Bakanlığına 
bildirilir. Birinci dört aylık tevziat malî yılın 
ilk ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberas
yon ve döviz durumunu ve umumî iktisadî şart
ları göz önünde tutarak tesbit eder. 

Personel giderleri ve Devlet borçlarını il
gilendiren tediyeler bu tevziatın dışındadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
#abul edilmiştir. 

MADDI3 5. — Yapılmış ve yapılacak ba
ğıtlara istinaden 1961 bütçe yılı içinde kısa 

süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya 
ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkar
maya ve banka ve ortaklıkların Hazineye ya
tırmak isteyecekleri paraları alarak karşılığın
da Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı 
mezundur. 

Şu kadar ki, hususî kanunların verdiği, me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
350 000 000 lirayı geçemez.* 

Hazinede bulunan Millî Esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
süreli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve. 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklık
lara ilişkin katılma senetlerini satınalmıya Ma
liye Bakanı mezundur. 

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

MADDE 6. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 36Ş6 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 
4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memur
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat ha
demesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile 
Teşriî Organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 7. — 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince, 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 ncı 
(ihtiyat ödeneği) bölümünden , aktarma yapa
bilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; 
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Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Kabul eleıJer... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet gelirinin, hususî hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1961 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 milyon 
liralık hisseden 1961 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik 
gelir bölümüne irat kaydolunur. 

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

MADDE 9. —Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları hak
kındaki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci madde
si gereğince öğrencilerden 1961 yılı içerisin
de alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33, 3,4, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince 
her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken mi
sil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masrafları 
1961 malî yılı içinde % 25 zamlı olarak öde
nir. Ancak, 

a) 33 neü maddenin (b) fıkrasının son 
bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şü
mulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tu
t an 1 100 ve daha yukarı olanların yevmiye
leri 40 lira, tutarları bu hadden aşağı olanla
rın yevmiyeleri de 35 lira, üzerinden verilir. 

b) 33 neü maddenin (a) fıkrasında yazılı 
(6) lira asgari yevmiye miktarı 10 lira, bele
diye hudutları haricinde vazife gören defter-
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darlık kontrol memurları için bu miktar 18 
lira. 37 nci maddede 4 lira olarak gösterilen 
asgari kurs yevmiyesi 8 lira olarak tesbit edil
miştir. 

c) 29 ve 45 nci maddelerin 1 nci fıkrala
rında ve bu kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin 
1 nci sütunu ile (II) sayılı cetvelde yazılı 475 
liralık tutar 950 liraya, (II) sayılı cetvelde 
yazılı 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya yük
seltilmiştir. 

d) 34 neü madde şümulüne girenlerin yurt 
dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4 . 8 . 1958 tarihinden evvel ellerine geçen 
döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunur. 

Harcırahların tesbitinde ve % 25 zammın 
tatbikinde bu maddeye bağlı (H) işaretli cet
velde gösterilen tutarlar nazara alınır. 

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

MADDE 12. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında'kullanı
lamaz. 

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

MADDE 13. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun 36 nci maddesi gereğince "Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1961 
bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nci madde gereğince alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) 
işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince; ku
rumların satınalacakları taşıtların âzami sa
tmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde, 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 14. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 15. — Geçen yıl borçlan bölümle
rindeki . ödenek üstüne çıkan ve 1960 yılı büt-
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çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan t 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden j 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mn-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

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

MADDE 16. — 2 . 6 . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi ge
rekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kalar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 1961 bütçe yılında para 
ile Ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... EtmiyenUn... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Katma bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, I 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memle
ketlerde kendi hesaplarına okutacakları, öğ
renciler için 'bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her türlü gi
derleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, I 
bağlı (A/1) işaretli cetvelde mevcut veya ye- I 
niden açılacak bölüm ve maddelere ödenek I 
kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. I 

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

MADDE 18. — 1961 bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden I 
getirtilecek ithalât umumî tarifesinin 27,10 I 
numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağ- I 
lar) Gümrük Resmî ve zamları ile Rıhtım re- I 
simleri ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ye belediyelere ait her türlü vergi, I 
Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ar
diye ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk I 
Resminden muaftır. I 
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i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
j Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bedeli 27 Mayıs 1938 ta
rihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan An
laşma ile temin edilen 10 milyon sterlinlik 
krediden ödenmek üzere umumî bütçeye dâhil 
dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaal-
lik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edi
len taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususî bö
lüme gelir, diğer taraftan bu daireler bütçele
rinde malzeme bedellerinin gider kaydı için açı-

I lan hususî bölümlere ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı mezundur. 

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

MADDE 20. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi -
dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve gerek 
diğer memleketler ve beynelmilel teşekküller
den yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğin^ 
ce .bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı 
olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek 
üzere 1961 malî yılı içinde temin edilecek 
imkânların, Türk lirası karşılıkları ile, malze
me ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye 
gelir, diğer taraftan ilgili idare bütçesine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. 

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

MADDE 21. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı 'bütçe
sine konulacak ödenek miktarına ait hükmü. 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 20 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fık
rası hükmü, 

c) 9 . 6 ; 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü, 

ç) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkmda-
x ki 6972 sayılı Kanun hükmü, 

1961 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. 

d) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 
1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hükmü 

I 1961 Bütçe yılında tatbik olunmaz. * 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 
1958 tarihinden evvel ellerine geçen döviz mik
tarını geçmemek üzere 4991 sayılı Kanunun 
muaddel birinci maddesinde derpiş olunan em-
salller, 1961 malî yılı için Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur. 

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

MADDE 23. — 27 . 2 • 1959 tarihli ve 7236 
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1961 malı yılında da tatbik olunur. 

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

MADDE 24. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 
sayılı ilköğretim ve eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) fıkrası gereğince Devlet büt
çesinden yapılacak yardımlardan köylerde inşa 
olunacak okullar için lüzumlu içme suyu te
sislerinin gerektirdiği giderlere karşılık ol
mak ve 10 milyon lirayı geçmemek üzere Millî 
Eğitim Bakanlığınca tefriki uygun görülen 
miktardaki ödeneğin Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine bir taraftan gelir ve di
ğer taraftan ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

MADDE 25. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa tâbi sermaye şirketleri ile koopera
tif şirketlerin, 1960 takvim yılı için beyan et
tikleri kazançlar üzerinden adlarına salınacak 
Kurumlar Vergisinin yansı Mayıs 1961, ikinci 
yarısı ise Ekim 1961 sanıma kadar ödenir. 

Bu gibi şirketlerden kendilerine özel hesap 
dönemi tâyin, edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya 
göre salınacak, vergilerinin yarısını Kurumlar 
Vergisi beyannamesinin verildiği ayı takibeden 
ayın, diğer yarısını ise, beyannamenin veril
diği ayı takibeden 6 neı ayın sonuna kadar 
öderler. Şu kadar ki, sopuncu taksidin ödeme 
süresi, 1961 bütçe yılını aşamaz. 

MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL 
Söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALÎYE BAKANI KTODAŞ KEMAL (De

vamla) — Muhterem arkadaşlanm, 25 nci madde 
ile Kurumlar Vergisinin tahsiline münhasır ol
mak üzere ıbu yıl yeni bir şekil ıgetirilmektedir. 
Kurumlar Vergisi beyannameleri eskiden Nisan 
ayında veriliyordu. Buıgün iise gerek kuramım 
kendisine ait ve gerekse hissedarlarına ait Gelir 
Vergisine mahsuben kuram kazancından stopaj 
yolu ile alınan vergiler Mayıs ayında ödenmekte
dir. • Kurumlar Vergisinin talhsilinde mükelleflere 
büyük ıbir külfet tahmil edeceğini müşahede eden 
Hükümetiniz bunu iki taksitle almayı teklif etmiş 
ve bu teklif Bütçe Encümeninin tasvibine iktiran 
etmiş, encümenin kabulünden sonra Bütçe Ka
nununda derpiş olunmuştur. Kurum kazancından 
Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra geri kalan kıs
mından alınan Stopaj Vergisinin de iki taksitle 
alınması kararana vardık. Vatandaşlarımıza hiç
bir lüzumsuz külfet lyüklememek amaciyle bu tek
lifi Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. 
Böylelikle Kuramlar vergileriyle beraber (Stopaj 
Vergisini de bu yıl biri Mayıs diğeri Ekim ayın
da olmak üzere tasvibedersenis iki taksitte ala
cağız. Bu suretle vergi mükelleflerine de mühim 
bir kolaylık sağlanmış olacağını tafhmin etmekte
yim. Dolayısiyle vatandaşlarımızın vergi ödeme 
kabiliyetleri kolaylaşacak ve ellerinde kalmış olan 
bir miktar parayı da başka işlerde •çalıştırmak su
retiyle bir menfaat de sağlamış olacaklardır. 
Bunun neticesi olarak mükellefler daha büyük 
bir şevkle taaMıütlerini yerine getirmiş olacak
lardır. < 

BAŞKAN — Komisyon. 
İBÜTÇE KOMİSYONU (BAŞKANI KUY-

TAK FİKRET — Encümenimiz Hükümetin bu 
teklifi ile mutabıktır, arz ederim. 

(BAŞKAN — Encümenin de kabul ettiği 25 
nci maddenin yeni ımetnini okuyoruz. 

Madde 25. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa -tâbi sermaye şirketleri ile kooperatif 
şirketlerin, 1960 takvim yılı için beyan edecek
leri kazançlar üzıerinden adlarına salınacak Ku
rumlar Vergisiyle 193 isayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 96 nci maddesi mucibince şirket kazancı 
üzerinden kesecekleri Gelir Vergisinin yarısı Ma
yıs 1961, ikinci yarısı ise Ekim 1961 sonuna ka
dar ödenir. 
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Bu »gibi şirketlerden kendilerine özel hesap dö

nemi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya göre 
salınacak vergilerinin yansını Kurumlar Vergisi 
beyannamesinin verildiği ayı takibeden ayın, 
diğer yarısını ise, beyannamenin verildiği ayı ta
kibeden 6 ncı ayın «onuna kadar öderler. Şu ka 
dar ki, sonuncu taMİin ödeme süreni, 1961 bütçe 
yılını aşamaz. 

İBAŞKAN — 25 nci maddenin bu şeklini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari . 
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Bütçe Komisyonu Başkanına 
söz veriyorum. Ondan sonra iki üyeye söz verece
ğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ FİKRET 
KUYTAK — 1 Martta başlıyacalk olan yeni ma
lî yıla, memleket ekonomisinin hangi şartlarla 
gireceğini huzurunuzda kısaca belirtmek fay
dalı olacaktır. 

tktlisa/dî hayatımızın güç Ibir devre geçirdi
ğine şüphe yoktur. Piyasada uzun zamandan 
beri devam eden durgunluk, hayat pahalılığı
nın dar gelirli tabakalar üzerinde bıraiktığı 
zorluklar, yıllarca devam eden israfların tah
ribatı, ihmal «edilmiş âmme hizmetlerini düzene 
sokmak ve halkın sayısız İhtiyaçlarını karşıla-
maik mecburiyeti halli lâzırragelen büyük birer 
problem olarak karşımızda durmaktadır. 

Biraz sonra reylerinize arz edilecek olan ye
ni bütçe, âmme hizmetlerini malî takatimiz öl
çüsünde ve en verimli şekilde karşılamak üze
re hazırlanmıştır. 

Malî tarihimizde il'k defa olarak 8,5 milyarı 
aşan bir tahsisat ile inkılâp rejimi icraatını 
yürütecektir. [Buna rağmen birçok iktisadî, sos
yal ve idarî meselelere imkânlarımızın sınırını 
aşarak tahsisat ayırmaya muvaffak olamadığı
mız, müzakereler esnasında bütün açıklığı ile 
Muhterem Kurucu. Meclis ve Hükümet üyeleri 
tarafından ortaya konulmuş bir hakikattir. 
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Bütçelerin milletlere ve hükümetlere temin 

ettiği imkânların sının, memleket ekonomisinin 
zenginliğine bağlıdır. ' 

Bu bütçeyi yeni bir istikbale hazırlanan Tür
kiye'nin sağlam ve canlı bir ekonomiye doğru 
katedeceği ilk merhale ve ümitli bir. adım ola
rak kabul etmek lâzımdır. 

Komisyonumuzun .Yüksek Heyetinize sun-
duğu raporda, iktisadî ve malî durumumuza 
dair 'bütün hakikatler, tam bir samimiyetle ifa
de edilmiştir. Aynı noktalara Iburada 'tekrar 
dönmiyeceğim, şu kadarını jkısaca arz edeyim 
kî, yeni malî yılda Yüksek Meclis ve Hükü
metimiz 3 mühim hedef üzerinde hassasiyetle 
durmak ve gerekirse tedbirler aramak mev
kiindedir. 

. Bunlardan birincisi : 
Piyasa durgunluğunun önlenmesi ve iktisa

dî hayata canlılık temin edilmesidir. 
Yeni bütçenin tertip ve strüktür itibariyle 

iktisadî faaliyete hareket kazandıracak bir ka
raktere sahiboldıuğunu 'biliyoruz. Buna rağmen 
ilkbahar aylarında psikolojik sebeplerle befkie-
nilen piyasa hareketi gecikirse, Hükümetin 
ieabeden teşviki 'daha başka iktisadî imkânlar 
kullanara'k, yapacağına şüphe yoktur. 

İşçinin, esnafın ve tüccarın geçim ve kazanç 
emniyetini istikrarlı bir piyasa nizamı içinde 

teminat altına almak, bu intikal devresinde 
iktidarın başlıca vazifeleri arasındadır. 

'Bütçe ve maliye Siyasetimizin 2 nci büyük 
hedefi : 

Yıllardan beri iktisadî muvazeneyi bozan 
millî serveti tahribeden ve çalışan sınıfın ha
yat şartlarını güçleştiren enflâsyonist tazyikin 
durdurulmasıdır. 

Piyasada hareket temin etmek, yatırımları 
memleket ekonomicine en faydalı hacimde ola
rak ayarlamak istiyoruz. Ancak, bu siyasetin 
düşük iktidar zamanında oMuğu •'gibi, muvaze
neyi bozan ve iktisadî adaletsizliklere 'sebebiyet 
veren bir enflâsyoniS't iklim içinde cereyan et
mesine asla fırsat bırakmamak, memleket mu
kadderatının mesuliyetini taşıyanlar için bîr 
vecibe teşkil etmektedir. 

3 ncü büyük hedef : 
Verimini kaybetmiş ve Sosyal adalet icap

la ı-ını yerine getirebilecek hususiyetlerden mah
rum kalmış 0Jan vergi-•sisteminin İslahıdır, 

mı -



B : * 27.2, 
Birkaç ıhafta önce bu istikamette ilk teşrîî 

hükümler yürürlüğe vaz'edilmiştir. 
Bununla Iberaber maksadımız malî adalet 

prensiplerinin, memleket ekonomisini tazyik 
etmiyece$çf mükellefin ödeme 'kabiliyetine göre 
a(henkliJbuiunu|Unu sağlıyacak ve randımanı 
âzami seviyeye yükseltecek istikamette tekem
mül ettirilmesidir. Bu sebepledir kî, Bütçe En
cümeni meri vergi kanunlarının Türk ve ya
bancı ilim otoritelerinden ve tatbikatçılarımdan 
faydalanmak suretiyle esaslı bir revizyona tâ
bi tutulması lüzumuna Ikanaat getirmiştir. 

Hükümetin vergi ıslâhatı (konusunda ve 
adaletsizliklere mahal bırakmamak hususunda 
Bütçe Encümeni ile tam bir ımuta'bakat halinde 
bulunması memnuniyete şayandır. 

Önümüzdeki haftalarda faaliyetinin ilk ne
ticelerini görmeyi ümidettiğimiz, bir Vergileri 
îslâh Komisyonu kurulmuş olmasını, Yüksek 
Heyetinizin tasvîbiyle karşılaması ve bu yol
da Hükümeti desteklemesi, semereleri artıracak 
ve süratle netice istihsalini kolaylaştıracaktır. 

Yeni bütçe, aynı zamanda yeni 'bir zihniye
tin başlangıcını teşkil etmektedir. Mazide bı
raktığımız enflâsyon devrinin yatırımları, umu
miyet itibariyle gösteriş maksadının hâkim ol
duğu birer sermaye İstihlâki «mahiyetinde idi. 

Kurulan eserlerin maliyeti yüksek ve mem
lekete kazandırdığı iktisadî faide de, bunlara 
harcanan para ile mütenasip değildi. 

Hükümetimiz (bu yıl memleketin (her köşe
sinde, mütevazı çapı olmak ile beraber, 'her bi
ri mahallî ımübrem Slh'tiyaçlara cevap teşkil ede
bilecek hizmet konularında yatırımları teksif 
etmek kararındadır. 

Yatırımlara yapılacak harcamalarda, israf
lar katî surette önlenecek ve iktisadîlik prensibi
ne âzami titizlikle tam bir sadakat gösterilecek
tir. 

Yatırımlarımızın sıklet merkezi bu bütçe ile 
beraber bilhassa köy ekonomisine doğru kaydı
rılmaktadır. Bu memleketin tarihinde ilk defa 
olarak bir Meclis ve Hükümetin köy okullarına 
240 milyon ayırdığına şahit olmaktayız. Geçen 10 
yıl zarfında bütçelerin aynı maksada ayrıldıkla
rı tahsisat yekûnu 180 milyon liradan ibaret ol
duğu hatırlanacak olarsa yeni bütçenin ne derece 
katî, ve azimkar bir zihniyetle, köy hayatına el 
uzattığı anlaşılır. Buı 240 milyon, köylerimize 
yalnız kültür götürecek, bir inkılâp seferberliği-
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ne başlangıç teşkil etmekle kalmıyacaktır. Bu de
rece mühim bir meblâğın .(kelimeyi tekrarlamak
ta fayda görüyorum) ilk defa olarak köy eko
nomisi çerçevesi içinde harcanarak köylerimize 
munzam bir satmalma gücü kazandırmış olacak
tır. 

Ayrıca koy yollarına ilk 4-ay için verdiğiniz 
ve bütçe imkânları dairesinde artırılmasına çalış
mak kararında olduğunuz 15 milyon liralık tah
sisat ve köy ziraatini geliştirmek üzere yapılacak 
olan 100 milyondan fazla yatırım mevcuttur. An
cak köy hayatına bu bütçenin getireceği yenilik 
sadece yatırımların arz ettiği ve memleket ekono
misinin âzami takatini ifade eden biraz evvel zik
rettiğim hususlara inhisar etmiyecektir. 

Köylerinizin sağlık nimetlerinde daha geniş 
ölçüde faydalanmaları ve bu hayatî ihtiyacın teş
kilâtlı çalışmalarla karşılanması hususunda Hü
kümetimizin gerekli tedbirleri alacağına inanıyo
ruz. 

Sözlerimi tamamlarken belirteceğim bir nokta, 
öyle tahmin ediyorum ki, Yüksek Heyetinizin dü
şüncelerine tercüman olacaktır. 

Bütçe tahsisatının ve yatırım masraflarının 
kullanılış tarzı, bu tahsisat ve masrafların mik
tarından çok daha mühimdir. 

Bir Meclis, vergi mükellefinin fedakârlığı pa
hasına elde edilen hasılatı en mübrem ihtiyaçla
ra ayırabilir. Lâkin icra kuvveti bu parayı har
carken tasarrufa riayet etmez, sarf konularını 
tam bir mesuliyetsizlik zihniyeti içerisinde fayda
sız veya iktisadî hayata tesiri olmıyan özel mak
satlara inhisar ettirirse milletin fedakârlığını hiz
met ve eser olarak kendisine iade imkân ve fırsa
tı hâsıl olamıyacağı tabiîdir. 

Görülmemiş kalkınma devrininmemlekete ver
diği zararlar bilhassa tahsisatın kullamlışmdaki 
israf ve< yolsuzluklardan ileri gelmiştir. 

İnkılâp rejimi 1961 bütçesinde ayni halin te
kerrür etmemesine, her kuruşunun tasarruf kai
delerine tam bir riayetle harcanmasına ve göste
riş yerine faydanın esas tutulmasına titiz bir dik
kat gösterecektir. 

Bu yıl yatırımlara ayırdığımız tahsisattan da
ha iyi randıman alınmasını beklemek büyük mil
letimizin hakkı ve bu randımanı temin etmek Hü
kümetin vazifesidir. 

Türkiye, tarihinin bir karanlık sayfasını 27 
Mayıs İnkılâbı ile kapamış ve yeni istikbalin in
şasına başlamıştır, 
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Her ferdin, memleket dâvalarında ve hizmetle

rinde, şuurlu bir mesuliyet duygusu ile vazifesi
ni yerine getirmeye çalışacağız. Ve bu intikal 
devresinde kurulacak yeni prensiplerin ve atıla
cak sağlam temellerin memleket hesabına bir ka
zanç teşkil edeceğine inanıyoruz. 

Vatandaşın kanundan başka hiçbir şeyden 
korku duymıyacağı, haklarına güveneceği, huzur 
içinde yaşıyacağı ve istikbale güvenle bakacağı, 
bir Türkiye yaratmak .müşterek iddiamız ve bu 
vatana karşı olan mukaddes borcumuzdur. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Şu dakikada 1961 bütçe müzakerelerini Yük

sek Heyetiniz tamamlamak üzere bulunuyor. 
Gerekçesi 3 Şubatta Kurucu Meclise tevdi 

edilmiş olan bütçe, o tarihten beri geceli ve gün
düzlü tetkik ve münakaşalar neticesinde katî şek
lini almıştır. 

Büyük bir titizlikle yaptığınız tetkiklerin*ve 
kabul ettiğiniz hükümlerin, önümüzdeki malî yıl 
zarfında Türk ekonomisine hayırlı olmasını can
dan temenni ediyoruz. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Oğuz Ahmet. 
OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlar, ma

lûm olmakla beraber bu Meclis çatısı altında bulu
nan her arkadaş ne bir topluluğu ve ne de bir 
zümreyi temsil etmediğini ancak ve ancak kendi 
namına konuştuğunu bir kere daha belirtmek is
terim. Bu vesile ile şunu da ilâve etmek isterim 
ki, bildiği yoldan dönmiyen insanlar kendini Al
lah'ın yanında görerek kürsüye kadar gelen ve şu 
ve bu telkin veya korku dolayısiyİe inançlarından 
vaz geçmiyecek insan olduğumu arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 yılı bütçesini 
8 günden beri birlikte tetkik etmekteyiz. Bu ara
da söylenen fikirler, yapılan tenkitler aynı za
manda bütçenin tümü hakkındaki ifadelerimi de
ğiştirmeme, imkân olmadığını, bilâkis kanaatleri
mi pekleştirdiğini, bu bütçenin normal zamanla
ra has bir Devlet bütçesi olmadığını tekrar teba
rüz ettirmek isterim, Bu bütçe ihtilâlin arifesin
de, bu Devlete yeni ufuklar açmak için; bu büt
çe yeni zihniyetin, yeni ufukların ve yeni temel
lerin atılması ile tahakkuk etmesi beklenirken, 
ihtilâlin çeşitli kademeleriyle beraber geçmiş bü
tün meseleleri bir tarafa bırakıp yeni görüşlerle, 
yeni bir anlayışla bütçenin temellerini atmış olsa 
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idi, muvaffak olacağı hepimizce bilinen bir key
fiyet olacaktı. 

O itibarla Anayasanın yeni bir görüşle ortaya 
serilip yeni bir nizam kurulmasını arzu etmekte-

1 *yiz. Arkadaşlar hemen ifade edeyim ki, ihtilâl 
ı demek bir nevi deprem demektir, ihtilâlin zihni-
• yetine uygun olmıyan binalar sarsılır çöker. Bu 
< onun lâzımı gayrimüfarikidir. Bunun yanında 
i bir noktayı da yüksek nazarlarınıza arz etmek is

terim. 
1 Bir de Hükümet darbesi vardır. Bunda yalnız 
, baş değişir. Normal statüko, bütün teşkilât oldu

ğu gibi kalır. Onun neticesinde bir uf ak zümre 
taltif edilir, okşanır. Fakat biz böyle bir şey yap
madık. Türk Silâhlı Kuvvetleri yepyeni bir ruh-

j la hürriyet ufuklarını açmak için gereğini yaptı 
I ve hajk da bu ihtilâlin temelini teşkil etti. Binaen

aleyh bütçeyi bu anlamla tetkik ederseniz bu ka
nun dâvanın icap ve hedefleri içinde tutulmadı
ğını görürüz. Bu bütçe maalesef bir tabiî Hükü
met bütçesinden ileriye gidemiyor. Statüko, bü
tün masraflar, bütün kadrolar olduğu gibi yerin
de, cemiyetten birisi mağdur olmuş öteki insan
lar taltif edilmiştir. 

Haklı olarak mağdur kalan bir kısım in
sanlar da olacaktır. Bu itibarla Millî Birlik ar
kadaşlarımın direktiflerini de göz önünde tu-* 
tarak şunu arz etmek istiyorum iki, ihtilâlin ana 
hedefleri vardır, ihtilâl diye bir kitap vardır. 
Şimdi onu bir tarafa bıralkıyorum. İhtilâli ta
kiben gelen hükümetler bu anlayış neticelerin
den sıyrılıp onu tatbik edememişlerdir. Benim 
tebarüz ettirmek istediğim nokta budur. Şimdi 
ne yapabilirdi? Hakkın ve halkın diliyle konuş
turmak, onun isteklerine ve onun gayretlerine 
hedef açmak. İhtilâli takibeden anda yapıla
cak tek şey, milleti birbirine kavuşturmak ana 
hedefi olması lâzımgelirdi. İlk iş birtakım dep
remlerin maydana getirdiği sarsıntıların zarar
larını dahi iktiham etmelk suretiyle, fevkalâde 
devreler içinde, vatandaşın sırtına bu kadar 
vengi külfeti yüklemenıek lâzımdır. Böyle (bir. 
bütçede bir taraftan köylünün 450 milyon lira
lık pancar alacağı verilemezken, 100 milyon 
liralık istimlâk bedelleri garanti altına alına
mazken ve bugün kanun icabı olarak Ziraat 
Bankasına vermek mecburiyetinde olduğumuz 
80,milyon lirayı ödiyemezken, ayrıca 550 mil
yon liralık bir borcu da göz önünde tutmadan 

l böyle bir bütçe yapılıp huzurunuza geliniyor. 
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Evet böyle bir ihtilâli bekliyen Türk vata

nına, bizlerin vatandaş külfetini artırıcı yeni 
bir vergi getirmememiz gerelkirdi arkadaşlar. 
(Particilik sesleri) 

Şunu söyliyeyim, ben burada vicdanımı ko- * 
nuşturuyorum, bir meslek adamı olarak konu
şuyorum. Bu bütçe ihtilâl bütçesi olamaz arka
daşlar. Bu bütçede, ;yoik diye, köylüye 450 mil
yon (borcumuzun 'karşılığını koymamışız. 100 
milyon demiyor, köylünün kredisini yokediyo-
ruz. Binaenaleyh köylünün kredi imkânlarım 
yokeden bir bütçe gerekçesi bir ihtilâl bütçesi 
olamaz. Bunun yanında vergi zamlariyle karşı
sına çıkıp, muayyen zümrenin terfihi için ma
aşlara bu zammı yapamazdı... 

ONAT ARlP HÎKMET — Siz encümende 
bütçeyi tasvibetmişsiniz, arkadaşlar öyle» söy
lüyorlar. 

OĞUZ AHMET — Onu bilen bilir. Sayın ar
kadaşlarım şunu arz etmek isterim ki, Millî Bir
lik; ihtilâlin, inkılâbın kaidelerini koyarak hü
kümetlere direktif vermiştir. Onun raporunu 
almakdan, nasıl bütçe yapılması lâzımgeldiğini 
sormadan, Hükümetten geçirmeden getirmiştir. 
Hulâsa etmek lâzımgelirse 1961 yılı bütçesi ya
pılan ihtilâlden beklenen dikkat ve istikamete 
göre yerine oturtulamamıştır. 

1961 yılı bütçesi, yapılan ihtilâlin arzu etti
ği istikamet ve gayeye uygun olarak yapılma
mıştır. Bu bütçe memlelcet şartlan göz önünde 
bulundurulmıyarak, vatandaşları birbirine yak
laştıracak ve ısındıracak mahiyette değildir. 

MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 
Siz yaklaştırıyor musunuz Ahmet Bey? 

OĞUZ AHMET (Devamla) — Bu bütçe ile 
vatandaşlara yemden vergiler tahmil edilmiştir. 
Köylü borçları için esaslı bir karar alınmamış
tır. Türkiye'nin ziraî istihsalinde mühim bir rol 
oynıyan Ziraat Bankası borçları göz önünde tu
tulmamıştır. Ayrıca bu bankaya vermek mec
buriyetinde olduğumuz 80 milyon lira verilme
miştir. îş hayatımız atalet içerisinde bırakılmış
tır. Buna inzimam en malî müzayakanın hayatı
mızda tevlidettiği mahallî ve umumî darlıklar 
ve zorluklar vardır. Bunun karşısında bütçede 
710 küsur milyon liralık yeni bir külfet tahmil 
edilmiştir. Bu yük âdeta geçmiş kötü devrin 
idaresinin intacettiği haksız, iktisadî muvaze
nesiz gidişinin doğurduğu bir his içinde, .reaksi
yonu olarak tahmil edilmiş gibidir. 
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Halbuki bütün bu gayretlerin, gayritabiî 

yolları bırakıp, millî ekonominin gelişmesine 
yöneltilmesi lâzımgelirdi. 

Bu neticeleri sağlamak için "Hükümet elbet
te teşebbüslerde bulunacak icabeden tedbirleri 
alacaktır... 

Muhterem arkadaşlarım, böylece gayritabiî 
şartlar içinde sağlanan bir bütçenin realist gö
rüşü göz önünde tutarak tatbik edilmesi lâzım-
gelir. 

Bu bütçenin tatbiki sırasında Anayasa ve se
çim kanunu yapılacak, kabul edildiği takdirde 
seçime gidilecek, yeni bir parti iktidarı devri 
başlıyacak, yeni bir Hükümet gelecek ve bu 
bütçeyi eski görüş ve zihniyetle yeni bir hava 
içinde tatbik edilecektir. 

Şimdi yeni arkadaşların bir anda, iki, üç 
ayda bu bütçenin umumî yönünde yürümeleri
ne, ona yeni bir istikamet vermelerine imkân 
yoktur. Yeni gelecek seçim kabinesi bir seçim 
sıtması İçinde mühim işlere el atmak zorunda 
kalacaktır. Yeni gelecek iktidarın, kendisini 
derleyip toplayıp gelecek yılın, 1962 -1963 yılla
rının bütçesini hazırlıyaeak durumda değildir. 
Realite olarak bu bütçe filhakika birçok şeyler, 
görüşler getirmektedir. Fakat, netice itibariyle 
vergiler alınacak ve birtakım konular üzerinde 
durulacak, mektep ve sair, işlere başlanacak. 
Ama yine başka bir havada yürüyüp gidecektir. 
işte 1961 bütçesi sanki normal bir devrin, nor
mal bir bütçesi gibi bu hava içinde tertiplen
miştir. Bu itibarla, ben Bütçe Encümeninde de 
bunun rayına, esas yerine oturtulmadığını ifa
de ettim. Ama umulur ki, Hükümet, önünde 
kendisini bekliyen yeni vazifelerin ve yeni re
jimin icaplarına uygun bir rotaya bunu çevir
mek yolunu, imkânını bulsun, göstersin. Böyle
ce ümitli bjr istikbale bakalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın îsmıil Rüştü 

Aksal. 
AKSAL İSMAİL RÜŞTÜ — Muhterem ar

kadaşlarım; Millî Birlik Hükümetince hazırlanan 
ve bir haftadan beri Yüksek Heyetinizde tetkik 
ve müzakere konusu olan 1961 bütçesi üzerindeki 
konuşmalar, şu anda sona ermek üzeredir. 

Her şeyden evvel, bu 'bütçenin büyük milleti
miz ve memleketimiz için (hayırlı ve başarılı olma
sını, en samimî bir temenni olarak, huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Bütçe gerekçesinde ve Sayın Maliye Bakanı

nın açış nutkunda, bu bütçenin hazırlanmasında 
göz önünde tutulduğu ifade edilen iktisadî, malî 
ve sosyal görüşlerin tahliline geçmeden önce, 1961 
bütçesinin nasıl bir siyasî ortamda ve hangi şart
lar altında hazırlandığını, hiçolmazsa ana hatları 
ile hatırlatmakta, biraz sonra vereceğimiz hüküm 
bakımından, fayda *ve hattâ zaruret vardır. 

Gerçek hüviyeti ile bu bütçe, bir ihtilâl idare
sini, en iyi niyetlerle ve bir an önce normal ve 
batılı mânasiyle demokratik nizama kavuşturma 
azminin ve özleminin hepimize hâkim olduğu bir 
devrenin mahsulüdür. Hür, şerefli ve haysiyetli 
birer vatandaş olarak yaşamamızın büyük temi
natı olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, 27 Mayısta si
yasî bakımdan memleketimizi felâkete sürü'kliyen 
meşum bir gidişe son 'vermişlerdir. Haklılığını ve 
meşruiyetini, her şeyden önce, tahakkümünü ve 
ikbalini devam ettirebilmek için, Anayasamızı 
pervasızca çiğniyen, vatandaş hak ve hürriyetle
rini alabildiğine daraltan ve kısan, demokratik 
rejimin temel müessesesi olan serbest, .eşit ve dü
rüst seçim yollarını kapıyan gayrimeşru fazilet
siz bir iktidarı devirmekten alan bu hareket kar
şısında hepimiz, silâhlı kuvvetlerimize minnet ve 
şükran hisleriyle meşbuuz. 

Eğer bu kansız ihtilâl, iktidar mevkiinin, bir 
tahakküm ve ikbal yeri değil, millî iradenin pü
rüzsüz tecellisine dayanan bir millî emanet ve 
hizmet mevkii olduğu gerçeğini, büyük milletimi
zin .katî bir ihtarı olarak, bundan böyle siyaset 
adamlarımıza anlatabilmişse, benim nâçiz kanaa
timce, hedeflerinden en mühimini istihsâl etmiş 
olacaktır. 

Ayrıca, daha ihtilâlin - ilik saatlerinden itiba
ren, demokratik rejimi bir an önce ve bütün te
minat müesseseleriyle kurmak kararını ifade eden 
en katî taalhlhütler ve bu yolda girişilen gayretler 
bu ihtilâlin haklılığı <ve meşruiyeti yanında, ihti
lâli gerçekleştirenlerin samimiyet ve idealizmini 
de bütün medenî âlemin gözleri önüne sermiş bu
lunmaktadır. 

Nitekim, daha ihtilâlin ilk gününde, yeni Ana
yasamıza, hâkim olacak esasları tesbit etmek üze
re derhal bir ilim heyetinin vazife başına çağrıl
ması, Anayasa ve Seçim Kanununu hazırlamak 
vazifesi başta gelmek üzere, çok kısa bir devre 
için de olsa Devlet idaresi mesuliyetini paylaş
mak maksadiyle bir Kurucu Meclis teşkili ihtiya-
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cinin duyurulması <ve 'bunun süratle gerçekleşti
rilmesi, ihtilâli yapanlara hâkim olan temiz ide
alizmin, iyi niyetin ve engin vatanperverliğin e*ı 
katî ve müspet delillerini vermektedir. Kurucu 
Meclisin bir ihtilâl idaresinden serbest eşit ve dü
rüst seçim yoliyle normal ve demokratik nizama 
geçişte, ehemmiyeti asla Mçümsenemiyeeek esaslı 
ve ileri bir merhale olduğuna şüphe yoktur. Bu 
yeni merhalenin değerini lâyikiyle takdir eden 
ve Önümüzdeki büyük vazifenin şerefi kadar ta
rihî sorumluluğunu da müdrik insanlar olarak 
geleceğe ümit ve emniyetle bakabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Siyasî hayatta netice elde edebilmek için va

tandaşlar arasında düşmanlık tohumu ekmeyi si
yasî felsefelerinin ve mücadele metotlarının te
meli yapanların, hem memleketi hem de kendile
rini sürükledikleri felâket ve akıbetin ibret verici 
sahneleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Memleketimizde batılı mânasiyle demokra
tik nizamın kurulmasına ve ikinci Cumhuriye
tin temellerinin atılmasına çalıştığımız bu dev
rede Demokrat Parti tecrübesinden hepimiz 
için alınacak büyük dersler vardır. Yakın geç
mişin tecrübesiyle sabittir ki, vatandaşlar ara
sına düşmanlık tohumu ekerek netice elde et
me gayretleri, kısa süreli başarılar sağlasa bile 
sonunda hem memleketi ve hem de bu yolun 
yolcularını felâkete sürüklemekten başka bir 
netice vermemektedir. Memleketin siyasî haya
tında rol oynamak iddiasında olan siyaset adam
larımızın yakın geçmişin bu talihsiz denemele
rini daima göz önünde tutacaklarını ummak 
elbette hakkımızdır. Hukukî teminat müesse
seleri ne kadar kuvvetli olursa olsun ikinci 
Cumhuriyetin başarı şansı ve demokratik ha
yatın bu memlekette medenî milletlere hâs bir 
seviye ve olgunluk içinde gelişmesi, vatandaş
lar olarak ve hususiyle siyaset adamları olarak 
bundan böyle siyasî mücadelede bu medenî an
layışın fikirlerimize, ruhlarımıza ve devramş-
larımıza hâkim olmasiyle mümkündür. 

Aziz arkadaşlarım; 
Siyasî bakımdan memleketimizi korkunç bir 

felâkete sürükliyen idareye son veren Silâhlı 
Kuvvetlerimiz ve intikal devresinde onun mü
messili olarak hareket eden Millî Birlik idare
si, iktisadî ve malî sahada da altından kalkılma-
sı cidden güç, ağır bir miras devri almışlardır. 
Çeşitli tarihî sebepler yüzünden iktisaden kâfi 
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derecede gelişmemiş bir memleket olarak esa
sen bünyeden gelen ve yenilmesi büyük ve sü
rekli gayretlere bağlı olan güçlüklere, raesuli-
yetsiz bir devrin iktisadî ve malî hayatımızda 
ve sosyal bünyemizde sebebolduğu geniş ve de
rin tahribatın da inzimam ettiği bir vakıadır. 

Filhakika Hükümetin bütçe gerekçesi, genç 
ve değerli Maliye Bakanımızın bütçe açış nut
ku, 10 yıllık basiretsiz ve maceraperest bir po
litikanın iktisadî ve malî sahada ve sosyal bün
yemizde açtığı derin yaraları bütün şümulü ile 
önümüze sermiş bulunmaktadır. Daha evvel 
mesuliyet mevkiini işgal eden Hükümet adam
larımızın ve Devlet Başkanımızın bu konudaki 
mütaaddit açıklamalarında ve son defa yine 
Devlet Başkanımızın Kurucu Meclisin açılışın
da okunan mesajında da iktisadî ve malî du-
rumumuzdaki vahametin bütün açıklığı ile or
taya konmUş olduğu hatırlardadır. Zamanın
da bu acı gerçekleri ortaya koymaya çalışmış 
yüzlerce, hattâ binlerce vatandaştan biri ola
rak, aynı mevzu üzerinde durmak suretiyle de
ğerli zamanınızı ve lûtufkâı sabrınızı kötüye 
kullanmak istemiyorum. Kaldı ki hepimiz, İkin
ci Cumhuriyetin temellerini atmaya çalışırken 
siyasî meselelerde olduğu gibi, iktisadî, malî 
ve sosyal meselelerde de geriye değil ileriye bak
mak, bugün karşılaştığımız ve daha uzun müd
det karşılaşacağımız güçlükleri yenmeye bü
yük dâvalarımızı çözebilmek için çareler ara
maya mecburuz.» Ancak bu zaruret siyasî me
selelerde olduğu gibi, iktisadî, malî ve sosyal 
dâvalarda da yakın mazinin acı tecrübelerin
den ders almamak mânasına yorumlanmamalı
dır. Aksine, büyük sorumluluk yüklenenlerin 
meselelerimizi halletmeye çalışırken, hâdiselere 
tarihî açıdan da bakmalarının hataları asgarî 
hadde indirebilmek için başlıca yol olduğu aşi
kârdır. Son on senede olduğu gibi, geçmişin 
•'hatalarını bugünün onlardan da büyük hata ve 
basiretsizliklerini gizlemek ve mazur göstermek 
için bir siyaset ve propaganda metodu olarak 
kullanmak değil, aksine bugünün hatalarını 
asgarî hadde indirmek için daima göz önünde 
tutabilirsek, her şeye rağmen bir ıstıraplı ve I 
karanlık devrinden dahi geleceğin inşasında 
faydalar sağlamış oluruz. 
- M u h t e r e m arkadaşlarım; 

Bu münasebetle 27 Mayısta Millî Birlik İda
resinin bir bakıma iktisadı ve malî sahada te-
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i varüs ettiği maddî tahribattan da ehemmiyetli 

olan ve tedavisi oldukça uzun bir zaman, çok 
dikkatli ve ihtiyatlı davranmaya bağlı bulunan 
psikolojik bir unsura da temas etmek istiyorum. 

Arkada bıraktığımız son on yılda, enflâs-
yoncu politika ile iktisadî kalkınmayı gerçek
leştireceklerine inanmış bulunanlar, enflâsyo
nun sosyal bünyemizde açtığı derin yaraları, 
iktisadî ve malî sahada sebebolduğu büyük tah
ribatı ilk anda kavrayamıyan geniş halk küt
lelerine karşı vatandaşa hiçbir külfet yükle
meden de çözmek mecburiyetinde olduğumuz 
köklü ve çeşitli dâvalarımızın bir tılsımla ve 
bir çırpıda halledilebileceği yolunda devamlı < 
telkinlerde bulunmuşlardır. 

Vatandaşa yapılan bu yoldaki telkin ve pro
pagandaların, bu devirden bize miras kalan ik
tisadî ve malî sahadaki tahribatının tamirinde ve 
bünyeden gelen güçlüklerin yenilmesinde mesu
liyet mevkiinde bulunanlar için psikolojik bakım
dan aşılması en güç engellerden biri olarak te
lâkki ediyorum. Bu psikolojik engelin encak 
zamanla memleketimizin iktisadî, malî ve sos
yal gerçekleri devamlı olarak ve açıkça ortaya 
koymakla, dikkatli ve ihtiyatli adımlar atmakla 
aşılabileceğine inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Millî Birlik idaresi, 27 Mayıstan bu yana 

takibettiği iktisadî, malî ve sosyal politika ile 
mesuliyetsiz ve faziletsiz bir devrin iktisadî ve 
malî sahada ve sosyal bünyemizde sebebolduğu 
çöküntüleri tamir ve tasfiye, istikrarı ve istik
rar içinde gelişmeyi sağlamak çabalamak içinde 
olduğu iddia ve inancındadır, İnkılâptan bu 
yana alınan tedbirler ve girişilen icraat bir bü
tün halinde mütalâa edildiği takdirde bu inanç 
ve iddiada oldukça büyük bir hakikat payı bu
lunduğunu teslim etmek mümkün değildir. Bu
nunla beraber 1961 bütçesi ve onunla ilgili ye
ni tedbirlerin Hükümetçe her vesileyle tekrar 
edilen «malî sıhhatleştirme» ve «istikrar için
de gelişme» politikasına uygunluğu oldukça 
münakaşa götürür bir keyfiyettir. 

Her şeyden evvel bu bütçede ve bu bütçe 
ile ilgili tedbirlerin alınmasında biraz önce temas 
ettiğim psikolojik faktörlerin gereği kadar göz 
önünde tutulduğunu ileri sürmek yerinde bir 
iddia olarak kabul edilemez. Nitekim önümüz
deki bütçenin Bütçe Komisyonunda ve Umumi 

I Heyetteki müzakerelerinde temsilci arkadaşlarım 
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tarafından yapılan tenkidlerin esasında ençok 
bu noktaya yöneltildiği dikkate alınırsa, bu gö
rüşün hiç de mübalâğalı olmadığı kolaylıkla ka
bul edilir. Devlet hayatında ve hususiyle ikti
sadî ve malî politikan-n ve bununla ilgili ted
birlerin tesbit ve tatbikinde, psikolojik unsur
lara lâyıkiyle değer verilmezse memleketin ken
disine hâs şartlan ve vatandaşın itiyad, ruh 
haleti ve seviyesi nazara alınmazsa çok defa 
umulan netice elde edilemez ve sonunda büyük 
hayal kırıklığına uğramak ihtimali çoğalır. 

Bu bütçenin malî sahada bugün şiddetle 
muhtacolduğumuz asenismana, yani sıhhatleş-
tirmeye de gereği kadar ehemmiyet verdiğini 
ileri sürmek haklı bir iddia sayılamaz. Filha
kika on yıllık tahribatın malî bünyemizde açtı
ğı vahîm yaraların bir çarpıda tedavisini bekle
menin, muhali istemek olacağını müdrikim. 
Sıhhatleştirme ameliyesinde başarının bugün 
içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde tutu
lursa uzun, karanlık ve sürekli çalışmalara bağ
lı olduğunu kabul etmemek, hafiflik olur. Bu
nunla beraber, bu hayatî mevzuun üzerine daha 
çok iyilmek mümkün olabilirdi. Çok kısa bir za
mandan beri iş başında bulunan genç ve enerjik 
Maliye Bakanımızın önümüzdeki aylarda bu 
mevzu üzerinde ciddiyetle eğileceği hususunda
ki taahhütünü gelecek için başlıbaşma bir temi
nat addetmekteyim. 

Diğer taraftan, bu bütçenin umumî hacmi
nin ve bu hacmi sağlıyan yeni imkân ve tedbir
lerin memleketimizin içinde bulunduğu hususi 
şartlar bakımından ekonomimiz üzerinde oldukça 

* ağır bir tazyik yapması veya henüz tam mâna-
. siyle istikrara kavuşmamış ekonomimizde enflâs-

yoncu temayüllere sebebiyet vermesi galiptir. Bu 
itibarla yüksek seviyede bir muvazene fikrinin 
bizi uzun yıllar ıstırap çektiğimiz istikrarsızlığa 
sürüklemesi için gerekli teyakkuzun gösterilmesi 
lâzımdır. 

Kaldı ki, bu muvazeneyi sağlamak için baş-
vurulan tedbir ve imkânların, memleketin bün
yesine ve iktisadî şartlarımıza uygunluğu ve ta
hakkuk şansı da üzerinde durulmaya değer bir 
nokta teşkil eder. Bu mülâhazalarladır ki, ben, 
bu bütçenin maverasmdaki memleket gerçekleri
nin üzerinde, hiç şüphesiz zaman darlığından 
kâfi derecede durulmamış olduğu intibaı altın
dayım. 
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t Ancak, sırası gelmişken şu noktayı da be

lirtmek isterim ki, malî sıhhatleştirme ve ikti
sadî istikrar ihtiyacından bahsederken, bunun
la iktisadî hayatımızı durgunluğa götürecek ve 
gelişme arzu ve hızımızı kesecek bir tutumu asla 
benimsemediğimi derhal ilâve etmeliyim. Tür-
kiyemizin iktisaden kalkınması,, (vatandaşları-

I mızın hayat seviyesinin yükselmesi mal ve hiz-
I met arzını süratli bir tempo ile artıracak geniş 

bir yatırım politikasına bağlı bulunduğu, husu
sunda sanırım hiç. birimizin tereddüdü yoktur. 

Bilhassa bizim gibi, yüz yılların ihmaline 
uğramış hayat seviyesi düşük bir taraftan büyük 
bir hızla artan nüfusunun, ihtiyaçlarını karşıla<-
ta.sk- öte yandan ileri milletlerle aramızdaki bü
yük mesafeyi süratle kapatmak zaruret ve azmin
de olan bir memlekette yüksek seviyede yatıran 
ihtiyacını kimse reddedemez. 

Türkiye'nin yılda gayrisâfi millî hâsıladan 
yatırımlara ayırabildiği nispet % H • - 12 civa
rında kalmıştır. Bu nispet yalnız iktisaden ile
ri memleketlere nazaran değil, iktisadî santiarı 
bize çok benziyen ve hattâ bizden çok daha gay-
rimüsait olan bâzı konuşmalarımıza nazaran 
bile çok düşüktür. Diğer taraftan yatıran poli
tikası tesbit edilirken yakıaz yatıranların umu
mî hacminin artırılması değil, önceliklerinin de 
çok dikkatle tesbiti zaruridir. Yatırımların her 
şeyden önce ve politik mülâhazaların dışında 

i mal ve hizmet arzını süratle artıracak, ihracat 
imkânlarımızı artırmak suretiyle tediye muvaze
nemiz üzerinde çabuk ve müspet neticeler verecek 
sahalara yöneltilmesi hayatî bir ehemmiyet taşı
maktadır, öteden beri üzerinde ısrarla durulmuş 
olan bu zaruretin, nihayet Millî Birlik idaresin
ce gerekli itibarı görerek -Devlet Plânlama Teş
kilâtının kurulmuş olmasını burada memnuni
yetle kaydetmek isterim. Bu teşjkilâtın kuruluş 
safhasını süratle ikmal ederek uzun zamandan 
beri özlediğimiz umumî yatırım plânını veya is
tikametlerini bir an önce memleket ekonomisinin 
hizmetine arz etmesini ümitle bekliyoruz. 

Bu münasebetle şuna da işaret edelim ki, ik
tisadî kalkınmamızın sırrını, yainrz daha yük
sek ve daha rasyonel Devlet yatırımlarında de
ğil, hususi sektörün yatırım hacminin da geniş 
ölçüde artırılmasında görüyorum. Bu neticenin 
istihsali içki gerekli her tedbir cesaretle alınma-' 
lıdır. »Bu tedbirler arasında maksada uygun, bir 
kredi politikası, aynı esaslardan mülhem bir 
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dış ticaret politikası ve nihayet hususî rektörün 
yatırim şevkini ve hızını artırmak bakımından 
hususî bir ehemmiyet arz eden geniş görüşlü bir 
vergi politikası takibedilmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hazır sırası gelmişken geniş vatandaş kütle

lerini ve iş âlemini, vergi mükellefi sıfatiyle 
yakından ilgilendiren bir konuya da temas etmek 
istiyorum. Bu bütçenin milletimize ve memleke
timize, mütevazi ölçüler içinde de olsa yeni hiz
met ve gelişme imkânları sağladığı doğrudur. 
Ayrıca içtimaî adalet mevzuunda zamanı, meto
du münakaşalı ve iktisadî neticeleri bugünden 
kesin olarak kestirilemiyecek bâzı adımlar atıldı
ğı da görülmektedir. Diğer taraftan bu bütçe 
bu yeni hizmet ve gayretlere mukabil mükellef 
sıfatiyle vatandaşa yeni külfetler, yeni yükler 
de getirmiştir. Tılsımlı bir âsa ile memleketi 
kalkındıracağını ve Devlet hizmetlerini genişle
teceğini uzun yıllar iddia ve vatandaşja bu yol
da telkinlerde bulunmayı siyasî maharet telâkki 
edenlerden olmadığımız için, normal yollardan 
vergilerimizin verimini artırmayı.. tabiî karşıla
maktayız. Ancak, Vergi Kanunlarımızdaki ge
dikleri kapamak ve vergi adaletini sağlamak 
için vergi mevzuatunızda ıslahatın zaruretini 
hep birlikte kabul etmekle beraber zaman, takib-
edilen metod, memleketimizin bugünkü şartları 
ve nihayet mükelleflerin seviyesi ve ruh haleti 
nazara alınmaksızın kestirmeden netice istihsali 
yoluna başvurulması isabetli olmamıştır. Bu se
beple son yapılan değişiklik ve ıslahatta iktisa
dî mülâhazalardan ziyade, malî mülâhazaların 
ön plâna alındığı intibaı hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vergi mevzuatımızda ıslahat, benim nâçiz 

görüşüme göre, vergi adaleti prensibi göz 
önünde tutulmakla benaber, iktisadî gelişme
yi ve yatırım hızını aksatmayacak aksine teş
vik edecek ve vatandaşta vergi mukavemeti 
hissini asgarî hadde indirecek metodların ve 
ölçülerin aranıp bulunmasiyle gerçekleştiril
mek lâzımdır. Bunun için memleketimizin ik
tisadî ve sosyal bünyesini çok iyi tetkik etmek, 
geniş antetlere başvurmak, çeşitli sektör tem
silcilerinin görüş ve mütalâalarına değer ver
mek vergi ıslahatında başvurulması ılâzımgelen 
en doğru yoldur. Son defa Vergi Kanunları
mızda hiç şüphesiz iyi niyetlerle girişilen ıs-

. 1961 O : 2 
lahat ve değişiklikler sırasında bu esaslara kâ
fi derecede önem verilmediği için düşülen ha-
talar karşısında mükelleflerden yükselen şikâ
yeti haksız görmemek lâzımdır. Bu mevzuda 
değerli Temsilci arkadaşlarım gerek Bütçe Ko
misyonunda, gerek Umumî Heyetteki müzake-

" relerde bilgi ve yetki ile lüzumlu tenkitleri ve 
ikazları yaptılar. Bu müzakerelerden anlaşıl
mıştır ki, vergi mevzuatımızda yapılan son ıs
lahatta İhatalar, tashih ve ıslaha muhtaç birçok 
noktalar vardır. Nitekim, Millî Birlik Hükü
meti ve onun genç ve değerli .Maliye Bakanı 
Temsilci arkadaşlarımız tarafından yapılan ten
kitleri ve ikazları 'büyük bir anlayış ve olgun
lukla karşılamıştır. Bu anlayışladır ki, son de
fa taldil veya yeniden ihdas edilenler de dâhil 
olmak üzere vergi «istemimizde ve kanunları
mızda gerekli ıslahatı ve ^düzeltmeleri süratle 
yaptıracağını, gerek Bütçe Komisyonunda ve 
gerek 'bu kürsüden millete karşı vaad ve taah-
hükîetmiştir. Eğer hatalı ve ağır noktaları ta
dil ve ıslahı, mükellefe inlhikâs etmeden önce 
süratle düzeltilebillirse Maliye Bakanımızın bu 
taalMtüdü ayrı bir 'değer taşıyacaktır. 

Bu münasebetle Millî Birlik idaresinin ve 
Maliye Bakanımızın (bu anlayış ve davranışını, 
haklı ve yerinede tenkitlerin! uyarıcı faziletine 
inanmış <bir zihniyetin ve tutumun çoktan beri 
özlediğimiz "bir tezahürü olarak şükranla kay
detmek Merîm. Asıl mülhim olan nokta, Dev
let icraatında açıklığın müessir bir murakabe
nin ve hatadan dönme faziletinin artık bizim 
siyasî geleneklerimiz araşma girmekte olması
nı müşafhalde etmektir. Bu bütçe müzakerele
rinin bende 'bıraktığı en güzel intihalardan bi
rinin, karşılıklı iyi niyet, hürmet ve itimadın 
birçok meselelerimizin fhal yoluna girmesinde 
bundan (böyle bize yeni ufuklar açtığını mü-
şalhade etmek olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadar olan mâruzâtımla 1961 malî 

yılı bütçesinin hazırlandığı sırada memleketi
mizin içinde bulutfdüğu siyasî şartlan umumî 
hatları ile teşrih etmeye ve yeni bütçenin ikti
sadî bakımdan kısa Ibir talhlilmî yapmaya ça
lıştım. 

Hulâsa etmek lâznngelirse, siyasî bakımdan 
ileriye emniyet ve ümitle (baktığımız bir devre-
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de tatbik mevkiine girecek olan 1961 Mtçesi, 
•memleket ekonomisine vadettiği hizmet gücün
de ifadesini bulan yapıcı hüviyeti yanında 'bâzı 
töreödlit ve enldİşeleri de beraberinde getir
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
YülkSek Heyetinizin tasvibine sunulmuş olan 

bu bütçeyi kıymetlendirir ve reylerimizi verir
ken, dünkü faziletsiz iktidardan devralman ik
tisadî mirasın elîm durumunu, İnkılâp Hüküme
tinin işbaşına geldiği günden beri tâhribedil-
miş »olan (memleket ekonomisini istikrara ka
vuşturmak için sarf etmiş olduğu iyi niyetli 
gayretlerini ve nihayet bu bütçenin nasıl bir 
siyasî ortam içinde hazırlanmış olduğunu dik-

. kat nazarına almamız yerinde olur. 
Bu hususları göz önünde (bulundurarak: ve 

yeni (bütçenin millî inkılâbın memleketimizde 
tekrar (hâkim kıldığı fazilet havası içinde en 
iyi şekilde tatlbifc edileceğine inanarak bütçe 
üzerindeki oyum müspet olacaktır. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlarım, muh
terem arkadaşlarım. (Bravo sesleri, sürekli al
kış lar^ 

BAŞKAN — 1961 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bütçenin tümü açık oyunuza sunulmuştur. Şim- ; 

di, Sayın üyelerin ^adları okundukça, oylarını 
kullanmalarım rica ediyorum. 

(Ad listesine göre reyler toplandı.) 
Oyunu kullanmıyan üye var mı? Yok. Oy 

verme sona ermiştir. 
1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısının oylama 

neticesini arz ediyorum. • 
Oylamaya (248) iştirak vardır. (229) kabul, 

(10) ret, (9) çekinser vardır. Tasarı (248) oyla 
kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiştir. Mem
leketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını di
lerim. (Alkışlar) ' 

Söz Başbakan Yardımeısınmdır. 
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I DEVLET BAKANI VE~ BAŞBAKAN YAR

DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Sayın Devlet ve Hükümet Başkanı Orgene
ral Cemal Grürsel'in selâm ve muhabbetlerini 
Yüksek Heyetinize arz ederim. 

Günlerden beri gerek komisyonlarda, gerek 
Yüksek Mecliste 1961 yılı bütçesi üzerindeki 
görüşmelerde değerli ilim, ihtisas sahiplerinin 
enine boyuna huzurunuza arz edilmiş olan büt
çede bu ihtisas sahiplerince yapılan vukuflu, 
uyarıcı inceleme ve ileri sürülmüş bulunan mü
talâa ve istekler Hükümetçe dikkatle tâkibedil-
ıniştir. 1961 yılı muvazeneli ve kontrollü bir 
bütçe sistemi plân ve programa dayanan bir ça
lışma ile gerekli yatırımlara geniş ölçüde yer 
vermiş askerî, idarî, adlî, kültürel, sosyal, malî, 
ekonomik, ziraî, ulaştırma, sanayi, imar iskân 
ve basın yayın konularındaki takibedeceğimiz 
ana politikayı bakan arkadaşlarım gerek komis
yon, gerek Umumî Heyet müzakereleri sırasın
da açıkladılar. Ben burada bunları tekrar ede
cek değilim. 27 Mayıs inkılâbının getirdiği millî 
birlik ruhu içerisinde ve anlayışında memleke
tin sükûn ve huzurunun temini, istikrarlı ikti
sadî ve malî bir politika ile vatandaşlarımızın 
muhtacolduğu geçim seviyesinin yükseltilmesi, 
adlî -ve idarî alanlarda kanunların eşitlik esası
na dayanan bir ölçü ile tatbik edilmesi ana pren
sibimizdir. Bilhassa son 8 gün içerisinde geceli 
gündüzlü çalışarak 1961 yılı bütçesinin kabulün
de gösterdiğiniz yüksek alâka, destek ve anla
yışa Hükümet adına en derin teşekkürlerimi arz 
eder Sayın üyeleri saygı ile selâmlarım. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde başka madde 
kalmamıştır. Ancak, yarın Temsilciler Meclisi
nin görüşeceği müstacel kanunlar vardır. Bu se
beple yarın saat 10,00 ,da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. < 

Kapanma salati : 17,33 
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KURUCU MECLÎS 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların neticesi : [Kanun, (11) 
Millî Birlik Komitesi üyesi ve (177) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyuyla onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun, jkabul edilmiştir.) 

U ye sayısı 23 
Oy verenler : 1 1 

Kabul edenler : \\ 
Reddedenler : 0 
Çekinserler^ : 0 

Oya katılmıyanlar : 12 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
— A — 

Ataklı Mucip 
-— K — 

Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 

Kuytak Fikret 
Küçük Sami 

i t 

— ö — 
özdilek Fahri 
özkaya Mehmet Şükran 

• —t.'.— , 
Tunçkanat Haydar 

— U — 
Ulay Sıtkı 

'•''. — Y — 
Yurdakuler Muzaffer $ 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye-sayısı : 273 

Oy verenler : 179 
Kabul edenler : 177 

Reddedenler 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler : 0 * 

[Kabul edenler] 
— A — 

Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 

Alankuş Muzaffer 
Aldoğan Sadık 
Alişiroğlu Osman 
Alpaslan Fehmi 
Altuğ Abdurrahman 
Arkan Ferhan 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Ciha d 

Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Batur Suphi •' 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 

Bilgen Süleyman 
Bilgin. Ahmet 
Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 

_ C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

_ Ç _ 
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
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Çakıroğlu İsmail Selçuk 
Çini Rifat 

_ D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dizdarpğlu Vahap 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Duman Necati <•• 
Dursunoğlu Cevat 

__ E — 
Eeevit Bülent 
Egeli Yusuf Âdil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin. Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir. 
Ertanık Adnan 
Esengin Kenan 

— P —• 

Feyzioğlu Turhan 
Fırat Fehim 

— G — 
Geneosıman Kemal Zeki 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali îhsan 

Göker Mehm,et 
Gülek Kasım 
Güley Ferda . • 
Günaltay Şemsettin 
Gün ay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferruh 

__ H — 
Hatiboğlu" Şevket Ra-şi't 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hoeaoğlu Ahmet Sırrı 

_ I _ 
Isıtan Rıza 

- i -
İnan M. Rauf 
îpşiroğlu Abdullah 

— K — 
•Kaflı Kadircan 
Kalüstyan. Henmine 
JCarafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustafaoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kızıloğlu Muharrem 
îhsan 
Kocatopçu Şahap 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
KurutluoğlU Sahir 

Küley Mtriıı ;. 
Kümbetlioğlu Hikmet 

_ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mumcuoğlu Hayri 

- N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — ' 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— Ö -
ödül Atıf 
Ögat îhsan 
öğünç Feridun Şakir 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özbay Mehmet 
özdü îlhan 
özfakih FaMh 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

• _ P — 

Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sancar Ilhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Savaş Selâmi 
Selek Hulusi 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 

Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal Ilhami 
Sökmen Enver 

Şener Ahmet 
Şen gün Mehmet 
Şişman" Mehmet 

Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yusuf 
Kemal % 

Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

— u . ' — • ; • 

Ulusoy Hüseyin 
— Ü -

Üstün Feridun 
— V — 

Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

• — z • • — • " • - • ' • ' -

Zaimoğlu Galip Kenan 

KURUCU MECLÎS 
[Çehinserler] 

Altınsoy Mehmet 
Tokbev Sadettin 
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Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

— A — 
Acunıer Ekrem (1. A) 
xVksoyoğlu Refet 
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T. C. Miüî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya kaUlmtyanlar] 

Çelebi Emanullah 
— E — 

Ersü Vehbi 
— G — 

Gürsoytrak Suphi 

— K — 
Koksal Osman 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

— O — 
O'Kan Sezai (1 A) 

özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattin 

_ Y — 
Yıldız Ahmet , 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kattlmtyanlar] 

. - A -
Aksoy Muammer 
Aktepe Münir 
Alican Ekrem 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arık an Vedat 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (P>.) 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

— B — 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Bayazit |£emalî (I.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Bilge Necip 
Bora Arslan 
Burak Ratıp Tahir 

Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş. Fethi (î.) 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu Mahmut Tekin 

_ D ~ 
Dinekli Mustafa 

— E — 
Ekşi Oktay 
Ercan Abdullah 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Esen ilhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— p _ 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Yavuz 

— O — 
Geboloğlu Cevdet 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 

__ î __ 
înan İsmail 
İnan Şefik 
İnönü İsmet (1.) 

_ K — 
Kabadayı İhsan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamüftüeğlı»; Ahf»et 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 

Kepir Mustafa 
Kmık Nuri 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Koper Dâniş 
Koperler Tevfik Kâmil 
(t) 
Köseoğlu Ahmet 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 

— M — 
Mersinli Orhan (B.) * 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Okyay Abdülkadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

— Ö -
özal Rüştü 
özdenoğlu Şinasi •* 
özkol Mazhar 
özmen Halil 

—. p — 
Paksüt Emin 

— S — 
Sağtroğlu Adil 

San Necip 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Senil İbrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

__ T — 
Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tosun Osman (B.) 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer. 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

— U — 
Ulutaş İsmail 

Üner Ragıp (B.) 
— V — 

Velidedeoğlu Hıfzı 
Veldet 

— y _ 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 



B : 8 27.2.196İ O : 2 

KURUCU MECLÎS 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa verilen oylar : [Kanun, (11) 

BirrUc Komitesi üyesi (162) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır.] 
MÜH 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı 23 
Oy verenler : 1 1 

Kabul edenler : 1.1 
Reddedenler : 0 
Çekinserler' : 0 

Oya katıimıyanlar : 12 
Açık üyelikler 

» [Kabul edenler] 
— A — 

Ataklı Mucip 
— K — 

Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlı 

— A — 
Adalan Şevket 
Akadh Lûtfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu AH Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksoley Mebrure 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer 
Aldoğan Sadık 

ı Kâmil 

Kuytak Fikret 
Küçük Sami 

_ ö _ 
özdilek Fahri 
özkaya Mıehmet Şükran 

_ T — 
Tunçkanat Haydar 

_ U — 
Ulay Sıtkı 

— Y — 
Yurdakuler Muzaffer 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 172 
Kabul edenler = 162 

Reddedenler 7 
Çekinserler 3 

Oya katıimıyanlar : 78 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
Alişiroğlu Osman 
Alpaslan Fehmi 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arkan î'e^ban 
Artus Âmil 
AsbuzoğVu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Ciha d 

Bakşık Şeref 
Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmü 
Başer Adnan 
Batur Suphi 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilgen Süleyman 
Bilgin Ahm «t ' 

-

Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 

- , 0 — 
Cengiz Hızır 
Coşkun Alev 

_ Ç _ 
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Ça'kıroğlu İsmail Sel 
çuk 
Çini Rifat 
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— D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef 'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas îmadettin 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Sait Naci 
Ergûven Nedim 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 

_ F __ 
Feyzioğlu Turhan 
Fırat Fehim 

„ G — 
Gerger Vasfi 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali îhsan 
Göker Mehmet 

B : 8 27.2 
Gülek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Hürler Şahap 
Gürman Abdur ra lı m an 
Mafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâ] . 
Güven Ferruıh 

_ H — 
Hatiboğlu Şevket Raşıt 
Hazer Mehmet 
TTnzerdağh Mehmet 
Salim 
Hoca oğlu Ahmet Sırrı 

— I .— 
İşit arı Rıza 

— I~ 
İnan M. Rauf 
tpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Katlı Kadircan 
Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan 
Kok Enver 

1961 O : 2 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Kumrulu Zeki 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Otan Hüseyin 

_ Ö -
Ödül Atıf 
öga t îhsan 
ön alp Halim < 
öymen âltan 
özbay Mehmet 
özdil îlhan 
özfakih Fakih 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— P — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin *Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sancar îlhami -
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Savaş Seltâmi 
Selek Hulusi 
Serim Ethem 

Sirmen Mustafa 
Soysal îlhami 
Soysal Mümtaz 
Sökmen Enver 

- Ş -
Şener Ahmet 
Şişman Mehmet 
Şengim Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil , 
Toplu Abdülhadi 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 

— Ü -
Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — ' ' 
Zaimoğlu Galip Kenan 

KURUCU MECLÎS 
[Reddedenler] 

Akyavaş Halil 
Eyüboğlu Cemal Reşit 
Gençosman Kemal Zeki 
inan ismail 

Küm bet lioğlu Hikmt 
Orhon Hamdi 
Soysal Emin 

[Çekinserler] 
Altmsoy Mehmet 
Tardıı Reşat 
Tokbev Sadettin 

584 



B : 8 27.2.1961 O : 2 

Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. B§k.) 

' • — A — ' 

Acuner Ekrem (I. A) 
Aksoyoğlu Refet 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya hatılmıyanlarj 
- ç _ 

Çelebi Emanullah 
• - E -

Ersü Vehbi 
— G — 

Gürsoytrak Suphi 

_ K 
Koksal Osman 

— M -
Madanoğlu Cemal 

_ O — 
O'Kan Sezai ( t A) 

— ö — 
özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattiıı 

— Y — 
Yıldız Ahmet ,_ 

Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

Aksal İsmail Rüştü 
Aksoy Muammer 
Aktepe Münir 
Alican Ekrem 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Ankan Vedat 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

— B — 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Bayazıt Kemali (I.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Beşe Hakkı Kâmil 
Bilge Necip 
Bora Arslan 
Burak Ratıp Tâhir 

. — C — 
Coşar Ömer Samih 

- ç -
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi (I.) 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu. Mahmut Tekin 

— D — 
Dağlı Hazım 

— E — 
Ekşi Oktay 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Ergin Feridun 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Esen ilhan 
Esengin Kenan 

- F -
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Yavuz 

' — G — 
Geboloğlu Cevdet 
Giritli İsme"; 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 

— I -
İnan Şefik 
ismet inönü <!.)• 

_ K — ' 
Kabadayı ihsan 
Kapanı Münci 
Karal Enver Ziya 
Karaosmanoğlu Yakup 
kadri (1.) 
Kınık Nuri 

Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap (B.) 
Koper Dâniş 
Koperler Tevfik Kâmil 
(D 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan (B.) 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Okyay Abdül kadir 
Omay İbrahim Saffet 
Onü*r Hüseyin 
Orbay Kâzım 

— Ö - " 
öğünç Feridun Hakir 
öktem ibrahim 
özal Rüştü 
özdenoğlu Şinasi 
özkol Mazhar 
özmen Halil 

— p _ 
Paksüt Emin 

— S — 
Sağıroğlu Adil 

San Necip 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Senil ibrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Sungur Celâl 

_ T — 
Tahtakılıe Ahmet (B.) 
Tosun Osman (B.) 
Tönük Vecihi 
Tını aya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

— IX — 
Ulııtaş İsmail 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 

— V — ' 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y — 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 

— Z — 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğlu Nftsır (B.) 



B : 8 27.2.1961 O : 2 
DURUCU MECLÎS 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu : [Kanun, (1) Mili Birlik Komitesi üyesi ve 
(201) Temsilciler Meclisinin oyu ile onanmıştır.] 

— K — 
Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğln Kâmil 

Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer 
Aldoğan Sadık 
Alişiroğlu Osman 
Alpaslan Fehmi 

TC. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
4Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : JO 

Kabul edenleı- : ] () 
Reddedenler .- o 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar ] 3 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Kuytak Fikret 
Küçük Sami 

- Ö -
özdilek Fahri 

özgür Selâhattin 

_ T — 
Tmıçkanat Haydar 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 204 
Kabul edenler : 201 

Reddedenler 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar 69 
Açık üyelikle* 0 

[Kabul edenler] 
Altınsoy Mehmet 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan. Babür 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
\rkan Ferhan 
Artus Âmil 
Aşkın Fethi 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Baban Cihad 
Bakşık Şeref 

Baltacıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 

— U — 
Ulay Sıtkı 

— Y — 
Yıldız Ahmet • 

Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Şamili 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 

~_ 686 — 
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Çullu Mahmut Tekin 
— D — 

Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Neft 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 

• Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgiin Fethi 
Elmas îmadettin 
Engin Lûtü 
Ercan Abdullah 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esen İlhan 
Esengin Kenan 
Ijyiiboğlu Cemal Reşit 

— p • — 
Feyzioğlu Turhaoı 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

- G— 
öençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Göğüs A'bdülkadir 

B -': 8 27. % 
Göker Mehmet 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Giilek Kasını 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Âbdur rahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferruh 

— H — 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

• — I — 
Isıtan Rıza 

- î -
tnan Şefik 
îpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kaflı Kadircan 
Kalüştyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosraanöglu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan 
Kitapçı Şahap 
Koper Dâniş 
Kok Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 

.1961 O ı 2 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 

. — M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 
Müezzinoğlu Ziya 

Nalbantoğlu Fazıl 
— O — 

O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Oıhon Hamdı 
Otan Hüseyin 

- Ö -
ödül Atıf 
ö?at İhsan 
Öktem4brahim 
önalp Halim 
öymen A İtan 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özdil İlhan 
özfakih FaMh 
öztürk Seyfi 

Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakır 
Pirinçcioğlu Vefik 

- S -
San Necip 
Sancar llhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Savaş Seliâmi 
Selek Hulusi 
Serim Ethem' 
Sirmen Mustafa 

Soysal Emin 
Soysal llhami 
Soysal Mümtaz 
Sökmen Enver 

- ş -
Şener Ahmet 
Şişman Mehmet 

• - ~ T - * • , • • , . - • 

Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Tosun Osman 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Türkmen Salih 
.Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

— Ü -
Üstün Feridun 

— Y • _ 

Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yetkin. Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

KURUCU MEOLÎS 
[Reddedenler] 

Doğukan Suphi 
Sungur Celâl 
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' . -

Gürsel Cemial (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

— A — 
Acunıer Ekrem (î. A) 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

B : 8 27.2 .1961 0 ; 2 
[Çekinserler] 

Tokbey Sadettin 

T. 0. Millî Birük Komitesi üyeleri 
[Oya katılmıyanlar] 

Çelebi Emanullah 
_ . E — 

Ersü Vehbi 
— G — 

Gürsoytrak Suphi 

— K— 
Koksal Osman 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

— 0 — 
O'Kan Sezai (î. A) 

özgüneş Mehmet 
özkaya Mehmet Şükra 

Yurdakuler Muzaffer 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katılmıyanlar] 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Aksal İsmail Büstü 
Aksoley Mebrure 
Aksoy Muammer 
Aücan Ekrem 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arna Fuat 
Asbuzoğlu Şevket 
Atalay Sırrı 
Aybar Raif 
Aysan Şevki 

— B — 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Bayazıt Kemali (I.) 
Belger Nihat Reşat 
Bilgin Ahmet 

- ç -
Çelikbaş Fethi (1.) 
Çini Rifat 
Çolakoğlu Bahri 

_ E — 
Erdem Sadi 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 

• — F — 
Feyzioğlu Bedî 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Göğüs AM ihsan 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil TB.) 
Güneş Turan 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 

- i t 
inan ismail 
inan M. Rauf 
inönü ismet (I.) 

• — K — 

Kabadayı ihsan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 

Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 
Koeatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
Kurdaç Kemal (B.) 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(î) 

— L -
Laskaris Kaludi 

— O — • 

Oğuz Ahmet 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— Ö -
Öğüne, Feridun Şakir 
özal Rüştü (B.) 
özkol Mazhar 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

— P — 
Paksüt Emin 

_ S — 
Sağıroğlu Adil 

Sanca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Senil ibrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 

- ş -
Şengün Mehmet' 

— T - . 
Toplu Abdülhadi 
Tuncel Bedrettin , 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

_ Ü -
Üner Ragıp (B.) 

Vardarlı Adil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y _ 
Yörük Abdülhak Kemal 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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KUBUOU MECLÎS 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu : [Kanun, (17) Millî Birlik Komitesi 
üyesi ve (212) Temsilciler Meclisi tiye sinin kabul oyu ile onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyeleri 

— A — 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

- ç -
Çelebi Emanullah 

_ E — 
Brsü Vehbi 

(Kanun kabul edibnigtör.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

23 
17 
17 

0 
0 
6 
0 

[Kaimi edenler] 
— G — 

Gürsoytrak Suphi 
— K — 

Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 

Kuytak Fikret 
Küçük Sami 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

Özdüek Fahri 

*> 

özgüneş, Mehmet 
özgür Selâhattin 
özkaya Mehmet Şükran 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

Yıldız Ahmet 

Temsilciler Meclisi Üyeleri 

W"'' 

— A — 
Adalan Şevfeet 
Akadh Lûtfî 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 

Üye sayısı : *273 
Oy verenler : 231 

Kabul edenler : 212 
Reddedenler : 10 

Çekinserler 9 
Oya katılmıyanlar 42 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Aldoğah Sadık 
Aligiroğlu Osman 
Alpaslan Fehmi 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Argun Tahsin 
Arkan Fe^han 
Artus Âmil 

Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

_ B — 
Baban Cihad 
Bak§ık Şeref 

Baitaeıoğhı Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Baturbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Bayikal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
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Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Basit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman. 
Binark Hikmet 
Biran L û t f i - -
Bora Arslan 
Boransü Etem 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Şamili 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çini Rifat 
Çullu Mahmut Tekin 

Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

- , E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elgün Fethi 
Elmas îmadfittin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naei 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 

B : 8 27, t 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 

• Esen ilhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— P — 
Feyzioğlu Turhan 
Feyzioğlu Yavuz 

— O ~ 
Gençoaman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Griritli ismet 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali ihsan 
Gö'ker Mehmet 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Gülek Kasım 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Güraıan Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferruh 

— H —' 
Hatiboglu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Amtıet Sırrı 

— I — 
Isıtan Rıza 

— î — ., 
İnan ismail 
inan M. Rauf 
inam Şefik 

— K — 
Kabadayı ihsan 
Kalüstyan Hertmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karal Enver Ziya 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 

.1961 O t 2 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Ki zıloğlu Muharrem 
ihsan 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
Omay ibrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— ö -
Ödül Atıf 
ögat ihsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özbay Mehmet 
Özdenoğlu Şinasi 
özdil ilhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

— p _ 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sanear Ilhami 
Sargınalp Nihat 

Satır Kemal 
Savaş Sel&mi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Sirmen Mustafa 
Soyer Dündar 
Soysal Ilhami 
Soysal Mümtaz 
Sökmen Enver 
Sungur Celâl 

- ş -
Şener Ahmet 
Şişman Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekîner Zeki 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Tdközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— ü — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

— V — 
Vardarlı Âdil 

• — Y — 

Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 

Zaimoğlü Galip Kena ti 
Zamangil Cahit 
Zeytinoğhı Nasır 
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Altmıoy Mehmet 

Arna Fuat 

Dağlı Hazım 

BÖlükbaşı Osman 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 

T. C. 

S 27.2.1961 0 : 2 
KURUCU MECLÎS 

[Reddedenler] 

Doğukan Suphi 

Ergönenç Alaettirı 

tpşiroğlu Abdullah 

[Çekinserler] 
Köseoğlu Ahmet 
Müezzinoğlu Ziya 
Ozt.ürk Seyfi 

Kaflı Kadirean 
Oğuz Ahmet 
Soysal Emin 
Tokbey Sadettin 

Serim Ethem 
Üstün Feridun 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

Millî Birlik Komitesi Üyeleri 
[Oya katılmıyanlar] 

Gürsel- Cemal (Dev. 
ve Tlük. Bask.) 

_ A — 
Acuner Ekrem (î. A. 

_ K 
Koksal Osman 

— o — 
O'Kan Sezai (T. Â. 

ü 
Ulay Sıtkı 

Yurdakul er Muzaffer 

Temsilciler Meclisi Üyeleri 

[Oya katılmıyanlar] 

Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aliean Ekrem 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arıkan Vedat 
Aybar Baif 

- . B — 
Başman Avni 
Bayazıt Kemali (t.) 
Bilgin Ahmet 

_ Ç . _ 
Çelikbaş Fethi (î.) 
Çolakoğlu Bahri 

_ K — 
Erdem Sadi 

— F — 
Feyzioğlu Bedî 
Fırat Fehim 

_ G — 
Crebdloğlu Cevdet 
Gökçen Rauf 
tökdoğan Mukbil 

İnönü İsmet (î.) 

_ K — 

Kapara Münci 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (î.) 

Koperler Tevfik Kâmil 
(i.) 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(i.) 

— L — 
•Laskaris Kaludi 

_ . O — 
Onur Hüseyin 

— Ö — 
Öğüne, Feridun Şakir 
Özal Rüştü (B.) 
Özmen Halil 

— P — 
Baksüt Emin 

. _ S — 
Sanca Ragıp 

Sa-rper Selim (B.) 
Senil İbrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 

- 9 -
Şeng-ün Mehmet 

— T — 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

- Ü - ~ 
Üner Ragıp (B.) 

_ v: — 
Velidedeoglu Hıfzı Vel-
det 

— Y — 
Yörük Abdülha/k Kemal 
Yurdakul Dank 

«**#-

ı 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısr ye 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1/17) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1389/235 .. :.... 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı, gerakçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. * .ı 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
, : . , , ," ' Cemal Gürsel 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı 

GEREKÇESİ 

Umumi izahat 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

1957 - 1959 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halindo bulunan binalardan 1961 yılında elde edi
leceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçe
nin gelir ve gider toplamı 44 147 000 lira olup mütevazindir. - 51 sayılı Kanunla gelir bütçe
sinden indirilip gider bütçesindeki ödeneği mevkuf tutulan 10 055aO00 lira hariç - 45 800.484 
lira olan 1960 bütçesine nazaran 1 653 484 lira noksanlık arz etmektedir. 

,' . ' G e l i r b ü t ç e s i '''"'"' ""'""'' ' •'"" " 

55 855 484 lira olan 1960 yılı gelir bütçesinin 17 926 500 lirası Genel Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından ve 37 928 984 lirası Hazine yardımının terekkübetmekte idi. Hazine yardımı
nın 10 055 000 lirası 51 sayılı Kanunla mevkuf tutulmuş olduğundan miktarı 27 873 984 liraya 
ve bütçe genel toplamı 55 855 484 liradan 45 800 484 liraya inmiştir. 27 873 984 lira Hazine 
yardımının 18 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat 
için yapılacak yardımlarla âbidelerin, Genel Müdürlükçe tamiratına ve etrafının tarh ve tanzi
mine, 8 235 200 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrolunan eski eser
lerin tamiriyle bu tamir işinde çalıştırılacak teknik elemanların ücretlerine, 755 000 lirası bâzı 
mülhak vakıflara ai't cami ve mescit hademelerinin ücret farklarına ve 883 784 lirası da 7244 
eayılı Kanunla maaş ve ücretlere yapılan zamlar dolayısiyle husule gelen bütçe açığına karşı
lık bulunuyordu, 

(S. Sayısı: 3) 



44 147 000 lira olarak teklif edilen 1961 yılı bütçesinin 17 392 000 lirası Genel Müdürlüğün 
kendi kaynaklarından ve 26 755 000 lirası Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardı
mının 15 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için 
yapılacak yardımlarla âbidelerin Genel Müdürlükçe icra ettirilecek tamiratına, 8 000 000 lirası 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin onarımına, 755 000 lirası mülhak vakıf
lara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklarına ve 3 000 000 lirası da yeniden açılan ve 
açılacak talebe yurtları masraflarına karşılık olup tertiplerinde etraflı izahat verilmiştir. 

İşbu bütçenin, 1960 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere, varidat kısmında 
1 107 900 lira fazlalık ve - 51 sayılı Kanunmucibince tenzil edilen 10 055 000 lira hariç -
2 761 384 lira noksanlık mevcudolup sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tesbitinde daya
nılan esaslar sırasiyle aşağıda açıklanmıştır. 

F. M. Gelirin çeşidi 

1 Icarei vahide 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

8 260 000 

1961 yılı için 
tahinin olunan 

8 810 000 

Bu gelir vakıf akaarlann kiralarından toplanmaktadır. Gerçi 1959 yılının tahMâtı 7 689 989 
lira ise de, inşa halinde olup bir kısmı 1960 yılında ve bir kısmı 1961 yılında ikmal edilecek 
binaların getireceği* kiralarla birlikte tahmin olunan miktara baliğ olacağı umulmaktadır. 
Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı kaitîler (mucibince tahsilat 

F. 

1 

1957 
1958 
1959 

M. Gelirin 

2 Icarei Müeccele 

7 570 000 
7 450 000 
7 600 000 

çeşidi 

7 205 389 
7 434 734 
7 689 989 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

140 000 

1961 yılı için 
tahmin olunan 

100 000 

13 . 12 . 1935 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tâbi tutulan gayrimen-
kullerin 10 yıl zarfında bir yıllık icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında tasarruflarının mül
kiyetine geçirilmesi lâzımgeliyordu. Tatbikat bu on yılın (kâfi gelmiyeceğini gösterdiğinden 4755 
sayılı Kanunla on yıl daha uzatıldı. Bu on yıl da 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermiş ve ikinci bir 
uzatma yapılmadığından tavizi ödenmemiş bulunan icareteynli ıgayrimenkuller 2762 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasarrıflarının tam mülkiyetine geçmiş ve vakfın 
hakkı ivaza inkılâbederek gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sı
rada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre artık ıcare alınması ibahis konusu değilse de eski yıl
lara ait bakayadan 100 000 lira kadar tahsilat yapılabileceği ilgili Vakıflar idarelerinden alınan 
malûmattan anlaşıldığı cihetle; 40 000 lira noksaniyle 100 000 lira olaralk teklif edilmiştir. Son üç 
yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı kaitîler mucibince tahsilat 

1957 
1958 
1959 

100 000 
100 000 
100 000 

(S. Sayım; : 3 ) 

93 527 
152 155 
118 321 



F. M. Gelirin çeşidi 

3 Mukataa 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

15 000 

1961 yılı için 
tahmin olunan 

9 000 

Icareteynli gayrimenkuller gibi mukataah topraklar da tasfiyeye tâhj: tutulduğu cihetle, bu 
kabil gayrimenkuller de icarei müeccele maddesinde yazılı esaslar dairesinde kendiliğinden muta
sarrıflarının mülkiyetine geçtiği cihetle artık mukataa alınmamaktadır. Yalnız bakaya tahsilâ
tına devam edilmekte olup Vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 9 000 lira kadar bir 
gelir elde edileceği tahmin olunduğundan 6 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. Üç yıllık tah
silat seyri aşağıda gösterilmiştir : 

F. 

2 

M. 

1 T. 

Senesi Bütçe tahminleri 

1957 10 000 
1958 10 000 
1959 10 000 

Gelirin çeşidi 

Vakıflar Bankası temettüleri 

Hesabı katiler mucibince ta'l 

12 505 
21 625 
14 129 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

1 230 000 

ısilât 

1961 yılı için 
tahmin olunan 

1 438 900 

. 6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan Vakıflar Bankasının (50 milyon) lira ser
mayesinin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Bankaların umumi heyet toplantıları ertesi yı
lın Mart ayı içinde yapılmakta olduğundan bir yılın temettüü, ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmek
tedir. Bu cümleden olarak 1961 yılı bütçesine irat kaydedilecek olan 1960 yılı temettüünün 1 438 900 
liraya baliğ olacağı Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünden alman malûmattan anlaşıldı
ğı cihetle 208 900 lira fazlasiyle 1 438 900 lira olarak tahmin edilmiştir. (4) yıllık tahsilat seyri aşa
ğıdadır. 

F. M. 

Senesi 

1957 
.1958 
1959 
1960 

Bütçe tahminleri 

950 000 
950 000 

1 120 000 
1 230 000 

Gelirin çeşidi 

Hesabı katiler (mucibince tahsilat 

845 265 
783 601 

1 149 410 
1 339 192 

1956 yılı 
1957 » 
1958 » 
1959 » 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

temettüü 
» 
» 
» 

1961 yılı için 
tahmin olunan 

2 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 325 000 280 000 

Getirdikleri kira miktarı ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmi-
yerek 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere eğince satılan akaar ve toprakların bedeliyle yeni 
akaarlar yaptırılmakta ve bu suretle sarf edilinceye kadar Vakıflar Bankasında tenmiye edilmek
tedir. Gerçi faiz hadleri 18 sayılı Kanuna istinaden 5/184 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 
% 3,5 ğa çıkarılmış ise de, bu fonda toplanan paraların, yeni inşaata tahsis olunarak peyderpey 
sarf edilmekte bulunmasına binaen 45 000 lira noksaniylö teklif edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri 
aşağıda yazılıdır : 

( S. Sayısı: 3 ) 
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1059 yılının 325 000 lira bütçe tahminine knrşı 221 461 lira tahsilat yapılmış olması, 1959 yı

lında igbu fondan 5 394 155 liranın yeni inşaata sarf edilmiş olmasından mütevellittir. 

F. M. 

Senesi 

1957 
1958 
1959 

Bütçe tahminleri 

300 000 
300 000 
325 000 

Gelirin çeşidi 

Taviz bedeli faizi 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

368 006 
298 012 
221 461 

1960 yıh 
bütçe tahmini 

100 000 

1961 yıh için 
tahmin olunan 

105 500 

icareteynli gayrimenkullarle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 
nei maddeleri gereğince elde edilen taviz bedelleri bir gelir kaynağı olarak tenmiye veya yeni in
şaata sarf edilmektedir. Halen Vakıflar Bankasında tenmiye edilmekte olan miktarı 2 634,00 kü
sur liradır. Peyderpey tahsilat yapılmakta bulunmasına binaen bu miktarın 1961 yılı sonumda 
3 milyon liraya baliğ olacağı ve 18 sayılı Kanuna istinaden 5/184 sayılı Bakanlar Kurulu kara-
riyle faiz haddinin % 3,5 ğa çıkarılmış olması göz önüne alınarak 5 500 lira fazlasiyle teklif edil
miştir. Uç yıllık tahsilat seyri .aşağıda yazılıdır. 1957 tahsilatının bütçe tahmininden mühim 
miktarda noksan olması, bu fondan satmalının:*? olan % 7 faizli Devlet tahvillerinin 1957 yılı 
içinde sermaye karşılığı olaraf Vakıflar Bankasına devredilmesinden mütevellittir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat i. :. 

1957 
1958 
1959 

275 000 
50 000 
70 000 

138 563 
41 264 
64 424 

F. M. Gelirin çeşidi 

3 1 Mahlûl muaccelesi 

1960 yıh 
bütçe tahmini 

1 100 000 

1961 yıh için 
tahmin olunan 

2 000 000 

Mahlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp vaktiyle mahlûl kaldıkları ihbar edil
miş veya Vakıflar idarelerince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmaların
da fayda görülmiyenlerin satış bedelinden hâsıl olmaktadır. Elde birçok mahlûl dosyası mev-
cudolüp peyderpey satışa arz edilmeleri mukarrre bulunduğu cihetle 300 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. Üç yıllık tahsilâfc seyri aşağıda gösterilmiştir : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1957 
1958 
1959 

1 000 000 
2 000 000 
1 700 000 

Gelirin çeşidi F. M. 

3 2 Zeytinlikler hasılatı 

1 319 241 
1 796 319 
1 096 887 

1960 yıh 
bütçe tahmini 

650 000 

1981 yılı için 
tahmin olunan 

436 000 

(S. Sayısı: 3) 



Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan Antalya, Hatay, îzmir, Manisa ve Muğla vilâ-" 
retleri dahilindeki zeytinliklere aittir. Zeytin ağaçlan bir yıl bol ve bir yıl kıt mahsul vecmek-
3 olup 1960, mahsul yılı olduğundan hasılat miktarı 650 000 lira olarak tahmin edilmişti. 1961 
nahsul yılı olmadığından ilgili Vakıflar idarelerinden verilen bilgiye dayanılarak 214 000 lira 
ıoksaniyle tahmin edilmiştir. Bu hususta daha açık bir fikir verebilmek için dört yıllık tahsilat 
ıeyri aşağıda arz edilmiştir. Görüldüğü gibi sonu tek rakamlı senelerin hasılatı az ve çift ra-
tamlı senelerin hasılatı çoktur. Esasen zeytinlikler de sonu tek rakamlı yıllarda kıt ve çift 
•akamlı yıllarda bol mahsul vermektedir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1956 230 000 467 265 
1957 230 000 255 785 
1958 400 000 % 664 744 
1959 290 000 279 003 

1960 yılı 1961 yılı için 
F. M. Gelirin çeşidi bütçe tahmini tahmin »olunan 

3 3. Arazi ve incirlikler hasılatı 556 500 600 000 

Bu hasılat, Millî Korunma Kanununa tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan ve tarla gibi gay-
•imenkullerle Aydm'daki incirlik ve Giresun'daki fındıklıklardan elde edilmektedir, ilgili Va-
-ıflar idarelerinden alman malûmata nazaran bir miktar daha fazlaya mütehammil bulunduğu 

anlaşıldığından 600 000 liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılmıştır : 

Senesi, Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

v ? 1957 400 000 454 643 
1958 • 365 000 574 367 
1959 510 000 654 908 

1960 yılı • 1961 yılı için 
F. M. Gelirin çeşidi bütçe tahmini tahmin olunan 

3 4 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve 
kira bedeli ' 2 350 000 1 700 000 

Bu hasılat, Ayvalık, Aydm'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler işletmeleri tarafından temin 
olunmaktadır. Son defa alman malûmata nazaran Ayvalık işletmesinin 1 080 000 lira ve Aydın 
İşletmesinin 200 000 lira olmak üzere ceman 1 280 000 lira kira bedeli ©diyecekleri anlaşılmak
ta olduğundan işletme kârı da göz önüne alınmak suretiyle 1961 yılı hasılatı 1 700 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. Dört yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1956 yılı hasılatının 60 233 
lira ve 1957 yılı hasılatının 2 994 182 lira olması, 1955 yılı kampanyasında istihsal olunan zey
tin yağlarının 1957 yılında satılabilmişinden ve 1959 yılının 2 400 000 lira bütçe tahminine kar
şı ancak 558 000 lira tahsil edilmesi de 1958 yılı kampanyasında elde edilen yağların 1959 yılı 
içinde satılamayıp 1960 yılma devredilmiş olmasından ileri gelmiştir. 1959 yılının 2 400 000 lira 
fcütçe tahminine karşı Genel Müdürlüğün Ayvalık işletmesinden 1 710 301 lira kira, 234 300 
lira işletme kârı ve Aydın işletmesinden 577 946 lira kira, 30 391 lira işletme kârı olmak üzere 
ceman 2 552 938 lira alacağı tahakkuk ederek bütçe tahmni fazlasiyle karşılanmış ise de, yu-
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karda açıklandığı üzere zeytin yağları satılamadığmdan ancak 558 000 lira tahsilat yapılabilmiş 
ve 1 994 938 lirası 1960 yılma devredilmiştir. 

F. -M. 

Senesi 

1956 
1957 
1958 
1959 

Bütçe tahminleri 

Gelirin 

600 000 
1 500 000 
1 250 000 
2 400 000 

çeşidi 

Hesabı katiler muc'ibinee tahsilat 

518 946 
60 233 

2 994 182 
588 000 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

1951 yılı için 
tahmin olunan 

5 Vakıf memba sulan kira bedeli 250 000 250 000 

istanbul'da bulunan Vakıf Taşdelen ve Karakulak memba suları Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce işletilmekte idi. Yapılan, tetkikler neticesinde işletmeden vazgeçilerek kiraya verilmeleri
nin daha faydalı olacağı neticesine varıldığından 1958 yılında artırmaya çıkarılarak Mart 1959 
tarihinden itibaren üç seneliği 600 000 liraya kiraya verilmiştir. Mütaahhitle yapılan mukavele mu
cibince 600 000 lira kira bedelinin 150 000 lirası 1959 yılında, 200 000 lirası 1960 yılında ve geri 
kalan 250 000 lirası da 1961 yılında ödeneceği cihetle, buna göre tahmin edilmiştir. 1960 yılı bütçe 
tahmini olan 250 000 liranın 200 000 lirası membam, 50 000 lirası mütaahhide devredilen 7 aded kam
yonun kira bedeli idi. mütaahhitle ihtilâfa düşülerek mukavele tadili yapılmak suretiyle kamyonların 
geri alınmasına zaruret hâsıl olduğundan 1961 yılı için yalnız kira bedeli olan 250 000 lira nazara 
alınmıştır. 

F. M. Gelirin çeşidi 

6 Çeşitli varidat ve hasılat 

1960 yılı 
bütçe tahmini 

950,000 

1961 yılı için 
tahmin olunan 

950 000 

Bu hasılat, mülhak vakıfların, Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve muvakkataları ile ema
neten veya niyabeten Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmak
ta olan % 10 idare ve tahsil masrafı ile münhal tevliyetler ücretinden, kanuni ve nizami sebepler
le mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş paralarından, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yı
kıntı bedellerinden, idare lehine hükmolunan alacak "faizlerinden, mahkeme masrafları istirdadından 
ve hayrat satış bedelleri faizinden toplanmaktadır. Bu gelirin bir ölçüye bağlanarak tahmin edilmesi 
mümkün olmadığı malûmdur. Bu cümleden olarak Vakıflar idarelerinin tahmm ettikleri para toplamı 
da ancak 682 253 liraya baliğ olmuştur. Halbuki aşağıda arz edilen beş yıllık tahsilat seyri, her yıl 
tahsilatının bütçe tahminim bir hayli aştığını göstermekte ve 4 750 000 küsur liraya baliğ olan beg 
yıllık tahsilatın ortalaması da 950 000 lira tutmakta bulunduğu cihetle aynen teklif edilmiştir. 

.Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince ta'hsilât 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

% 450 0QQ;, 
450 000 
414 800, 
505 000 
700 000 

781 599 
1 034 487 

893 875 
1 028: 694 
1012 178 
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1960 yılı 1961 yılı için 

F. M. Gelirin çeşidi bütçe tahmini tahmin olunan 

4 — Hazineden yardım 37 928 984 . 26 755 000 

1960 varidat bütçesinin Hazine yardımı faslına 37 928 984 lira konmuş ise de, 10 055 000 lirası
nın Maliye Bakanlığı masraf bütçesindeki tahsisat karşılığı mevkuf tutulmuş olduğundan 
27 873 984 liraya inmiştir. îşbu 27 873 984 liranın 8 000 000 lirası . 7044 sayılı Kanunla Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan eski eserlerin onarımına, 235 200 lirası bu eski eserlerin 
onarımında çalıştırılacak teknik elemanların ücretlerine, 18 000 000 lirası dernekler ve. köyler tara
fından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılan yardımlarla Genel Müdürlükçe yaptırılan 
onarımlara, 755 000 lirası mülhak T&kıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklarına ve 
883 784 lirası da 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücretlere yapılan zam dolayısiyle husule gelen büt
çe açığına karşılık bulunuyordu. 

1961 yılı için teklif olunan 26 755 000 lira Hazine yardımının 8 000 .000 lirası 7044 sayılı Ka
nunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin tamirine, 15 000 000 lirası dernekler 
ve köyler tarafından inşa yeyâ tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlarla doğrudan doğ
ruya Genel Müdürlük tarafından yaptırılacak tamirlere, 755 000 lirası mülhak vakıflara ait cami 
ve mescit hademeleri ücret farkına ve 3 000 000 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi kay
naklarından temini mümkün bulunmıyan yurt masraflarına karşılıktır. 

1960 yılı 1961 yılı için 
F. M. Gelirin çeşidi bütçe tahmini tahmin olunan 

5 — Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 1 400 000 712 600 

Gelir durumunda bir inkişaf yoksa da, zeytin yağı satış bedellerinden umulan fark ve masraf 
tertiplerinden yapılacak tasarruflarla ancak 712 600 lira kadar gelir fazlası sağlanacağı umuldu
ğundan 687 400 lira noksahiyle tahmin edilmiştir. 

Gider Bütçesi 

îki cetvel halinde sunulan gider bütçesi, 26 755 000 lira Hazine yardımı ile birlikte 44 147 000 
liraya baliğ olan gelire göre denk olarak düzenlenmiştir. 1960 yılı bütçesine nazaran - 51 sayılı 
Kanunla mevkuf tuftulan 10 055 000 lira hariç - 3 966 014 lira fazla ve 5 619 498 lira noksandır. 

3 968 014 lira fazlanın ,12 600 lirası 201 nci faslın merkez memurları maaşı, 611 400 lirası -
202 nci faslın merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücreti maddelerine, 31 714 lirası 209 ncu T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler, 1 000 lirası veznedar ve muavinlerine verilen kasa tazminatı, 
6 500 lirası vilâyetler posta ve telgraf ücretleri, 4 000 lirası merkez telefon masrafları, 6 000 lirası 
vilâyetler kira bedeli, 17 500 lirası merkez ve vilâyetler memurları tedavi masrafları ve yolluk
ları, 2 500 lirası merkez taşıtları işletme masrafı, 3 230 000 lirası yurt ve kamp masrafları, 5 300 
lirası 5634 sayılı Kanun mucibince Hazineye ödenece'k karşılıklar, 10 000 lirası diğer sigorta mas
rafları, 5 000 lirası Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler ter
tiplerine ve 22 500 lirası da memur ve hizmetlilerin öğle yemeği bedeli için yeniden açılan 605 nci 
fasla eklenmiştir. 

5 619 4918 lira noksanın 3 300 lirası vilâyetler memurları açık maaşı, 723 000 lirası 203 ncü ge
çici hizmetliler ücreti, 2 200 lirası merkez öteberi masrafları, 2 500 lirası vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları, 75 000 lirası muvakkat vazife yollukları, 35 000 lirası her çeşit tesbit ve satış masrafları; 
50 000-lirası jmaretler, 22i 500 lirası çeşitli hayır «şartları ve sosyal yardım masrafları, 45 000 lirası 
hayrat bakım masraf lan, 5 000 lirası hayratırî ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma 
masrafları, 17 999 lirası staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ve başka 

• (S. Sayar: 3) 
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her çeşit masrafları, 9 999 lirası Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi mucibince ayrılacak sigorta 
karşılığı, 5 000 lirası kudretsiz hayrata yardım, 3 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek] hayrata yardım, 1 573 000 lirası âbideler onarımı, 50 000 lirası ta
şıtlar satmalma karşılığı tertiplerinden tenzil edilmiştir. Yukarda arz edilen zam ve tenzillerin 
müfredatı ve sebepleri aşağıda yazılıdır: . 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi ' Fazlası 

20,1 11 Merkez memurları maaşı ' 1 545 600 1 558 200 12 600 

Vakıf Gureba Hastanesinin, 6760 sayılı Vakıf laf Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkın
daki Kanuna bağli (1) sayılı cetvele dâhil bulunan kadrolarının bir kısmı (L) cetveline alın
mıştı. Baştabiplikten alman yazılarla, hastane hizmetlerinin aksamaması için bu kadrolardan 
bir kısmının serbest bırakılması istenilmekte olduğundan, 600 lira maaşlı bir mütehassıs mua
vini ve 450 lira maaşlı bir asistan kadrosu (L) cetvelinden çıkarıldığı cihetle, bunların senelik 
maaşlarına karşılık ol'mak üzere ,12 600 lira zam yapılmıştır. Memur maaşlarına yapılacak zam 
karşılığı olmak üzere ayrıca da bu maddeye 325 400 lira ve bu faslın 12 nci vilâyetler memur
ları maaşı maddesine 423 200 lira ilâve edilmiştir. 

• • • " m 

1960 yıh 1961 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi * ödeneği teklifi v Noksanı 

201 ' 22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 10 000 6 700 3 300 

Açıkta bulunan vilâyetler memurlarından bâzıları münhal kadrolara tâyin edilmiş oldukla
rından ihtiyaçtan fazla kalan 3 300 lira tenzil edilmiştir. Memur maaşlarına yapılacak zam do-
layısiyle 1 400 lira ilâvesi lâzımgeldiğinden noksan miktarı 1 900 liraya tenezzül etmiştir. 

1960 yıh 1961 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti : 199 800 336 600 136 800 
22 Vilâyetler » .» 2 340 000 2 579 400 239 400 
23 7044 sayılı Kanunla devralman eski 

eserler onarımı hizmetlileri ücreti : —. • 235 200 235 200 

rFilhal ihtiyaç bulunmadığı cihetle vilâyetler hizmetlilerinden 950 lira ücretli 1 teknisiyen, 
800 lira ücretli 1 ve 700 lira ücretli 1 usta, 150 lira ücretli 5 aidatlı -memur, 350 lira ücretli 1 
dâva takip memuru, 500 lira ücretli 5, 450 lira ücretli 10, 400 lira ücretli 10 ve 300 lira üc-
ertli 5 hayrat bakıra memuru olmak üzere ceman 39 kadro çıkarılmıştır. Bunların senelik üc
ret tutan 192 600 liradır. Buna mukabil talebe yurtları ve imaretler için 400 lira ücretli iki aşçı, 
200 lira ücretli 3 aşçı yamağı, 500 lira ücretli 5, 400 lira ücretli 3 memur ve 200 lira ücretli 
3 hademe olmak üzere ceman 16 kadro, Ankara ve istanbul'da açılacak Yüksek Tahsil Talebe 
yurtlarr için 48 kadro, (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler meyanındaki kadrolardan daimî 
mahiyet arz eden (D) cetveline nakledilmiş olup, 16 kadronun senelik ücretleri 68 400 lira, 48 
kadronun senelik ücretleri 231 000 lira ve (E) cetvelinden nakledilen 35 kadronun senelik 
ücretleri 504 600 lira ki, ceman 804 000 lira tutmaktadır. îşbu 804 000 liradan tasarruf edilen 
kadroların senelik ücret tutarı olan 192 600 lira tenzil edilerek geri ıkalan 611 400 lira ilâve 
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olunmuştur. Hizmetliler ücretine yapılacak zam karşılığı olmak üzere ayrıca da 300 000 lira ilâ-
vo edilmiştir. 

1960 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 176 400 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 611 400 

7044 sayılı Kanunla devralınan eski 
eserler onarımı geçici hizmetlileri 
ücreti 235 200 

1 023 000 300 000 723 000 

Merkez geçici hizmetlilerinden 800 lira ücretli 1 desinatör, 700 lira ücretli 1 sürveyyan, 
300 lira ücretli 1 kayıtçı, vilâyetler geçici hizmetlilerinden 1 750 lira ücretli 2 ve 1 500 lira üc
retli 1 onarma teknisiyeni, 400 lira ücretli 2 tesbit memuru, 1 100 lira ücretli 1 tapu mütehas
sısı, 350 lira ücretli 3 tesbit memuru, 400 lira ücretli 1 mahlûlât tasfiye memuru, 500 lira üc
retli 4, 450 lira ücretli 3,^ 400 lira ücretli 10 takip, tesbit ve tasfiye memuru, 600 lira ücretli bir 
desinatör olmak üzere ceman 31 kadronun tasarruf, 1 i 350, 2 si 300 lira ücretli ve 6 ay süreli 
3 işçi kadrosu ilâve ve daimî mahiyet arz eden merkeze ait 10, vilâyetlere ait 9 ve 7044 sayılı 
Kanunla devralman eski eserler onarımı geçici hizmetlilerinden 16 ki, ceman 35 kadro (D) 
cetveline nakledildiği cihetle bunların senelik ücretine ait 504 600 lira 202 nci fasla aktarılmış 
ve geri kalan kadroların hizmet süreleri de 11 aya indirilmiş olduğundan, bakiye kalan 218 400 
lira tenzil edilmiştir. 

1960'yılı 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

209 11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenek- • ' ,' 
leri ile artış farkları 397 904 423 411 25 507 

5434 sayılı Kanun mucibince T. C. Emekli Sandığına ödenmekte olan bu tahsisat, maaş ve 
ücret tertibine konulan tahsisat yekûnunun % 6,5 ğu üzerinden hesaplanmakta olup merkez 
memurları maaş maddesine ilâve edilen 12 600 lira ile hizmetliler ücreti maddesine ilâve edi
len 621 600 liranın % 6,5 ğu ilâve, vilâyetler memurları açık maaşı maddesinden indirilen 3 300 
liranın % 6,5 ğu tenzil edilerek 25 507 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Memur maaşlarına ve 
hizmetliler ücretine yapılacak zammın keseneğine karşılık olmak üzere ayrıca da 52 500 lira 
zammedilmiştir. * 

1960 yılı 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

209 12 % 1 ek karşılıklar 61216 67 423 6 207 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinde, vazife malûllerine bu kanunun 55 
nci maddesi mucibince bağlanacak aylıklarla vaıife başında ölen memurların dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere kurnaların, her yıl bütçelerinin maaş ve ücret tertiple
rine koydukları tahsisatın % 1 i nispetinde bir para ayrılarak sandığa yatıracağı hakkında bir 
hüküm mevcudolup bu hükme istinaden Vakıflar &enel Müdürlüğü bütçesine konulan maaş ve üc
ret tahsisatı tutarının Jo 1 i nispetinde de bir para ayrılmaktadır. 1961 yılı bütçesinin maaş ve 

' , . • . (S. Şayi: 3) 

1961 yılı 
teklifi . Noksanı 

17 050 159 350 
2Ş2 950 323 450 

235 200 

t 
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ücret tertiplerindeki tahsisat; geçen yıla nazaran 620 700 lira fazlasiyle teklif edildiği cihetle, 
bunun % 1 i olan 6 207 lira zam yapılmıştır. Memur maaşlarına ve hizmetliler ücretine yapıla
cak zam dolayısiyle ayrıca da 10 500 lira ilâve edilmiştir. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği teklifi Fazlası 

218 Kasa tazminatı , 15 000 16 000 1000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi mucibince veznedar ve muavinlerine aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kadar kasa taz
minatı verilebileceği hakkında olan hükme istinaden, muameleleri geniş olan Genel Müdürlük vez
nedarı ile Ankara, istanbul ve izmir müdürlükleri veznedarlarına maaşlarının % 20 si ve diğer 
vilâvetlerdeki veznedarlara % 15 i nispetinde kasa tazminatı verilmektedir. Terfi eden veznedar
lara yeni maaşları üzerinden tazminat verilmekte olmasına binaen ihtiyaca kâfi gelmediği cihet
le 1 000 lira zam yapılmıştır. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

301 40 Öteberi masrafları (Merkez) 17 200 10 000 7 200 

Gider bütçelerinde tasarruf yapılmasına dair olan 51 sayılı Kanunla 5 000 lirası mevkuf tutula
rak 12 200 liraya indirilmişti. Tasarruf düşüncesiyle 2 200 lira daha tenzil edilerek 10 000 liraya 
indirilmiştir. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

304 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 000 27 500 6 500 

Her aya ait gelir ve giderin ertesi ayın ilk haftasıında Maliye Bakanlığına bildirilmesi lâzım gel
mesine binaen, bu malûmat telgrafla alındığı cihetle, ihtiyaca kâfi gelmediğinden 6 500 lira zam ya
pılmıştır. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi * ödeneği teklifi Fazlası 

304 - 21 Merkez telefon masrafları 16 000 20 000 4 000 

Bu maddenin 1959 yılı sarfiyatı 27 12T lira olduğu halde 1960 yılı bütçesine 16 000 lira tahsisat 
konulmuş olup ihtiyacı karşılamadığından aktarma teklifine mecburiyet hâsıl olduğu cihetle, 4 000 
lira zam yapılmıştır. 

1960 yıh 1961 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi , Fazlası 

305 Vilâyetler kira bedeli 20 000 26 000 6000 

Niğde Vakıflar İdaresinin oturduğu vakfa ait Rinanın, inga edilmekte -olan iş hanı sahasında bu-

(S. Sayın': 3) 
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lunmasına' binaen yıktırılmasına, Kilis ve Milas Vakıflar idarelerinin oturdukları binalara belediyeler
ce maili inhidam raporu verilerek bu idarelerin daha fazla kira ile temin edilen başka binalara nak
ledilmelerine binaen ihtiyaca kâfi gelmediği cihetle, 6 000 lira zam yapılmıştır. Yukarda açıklanan 
sebep dolayısiyle tahakkuk eden 1960 yılı ihtiyacı-aktarma yapılmak suretiyle karşılanmıştır. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı 375 000 300 000 75 000 

Seyahatlerin mümkün olduğu nispette tahdidedilerek tasarruf yoluna gidilmesi zaruri görüldü
ğünden 75 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı ' 

307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcırah^ve 
başka masrafları "* 25 000 15 000 10 000 

İdarenin yalnız Profesör Albert Gabriyel ile akdedilmiş bir mukavelesi mevcudolup bütçe gider
lerinde tasarruf yapılmasına dair olan 51 sayılı Kanunla 10 000 lirası mevkuf tutularak 15 000 
liraya indirildiği cihetle bu miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

308 11 Merkez memurları tedavi masrafları 7 500 15 000 7 500 
, 12 Vilâyetler memurları tedavi masraf

ları 10 000 20 000 10 000 

îlâç ve tedavi masraflarının bir hayli arttığı halde 1959 yılından beri miktarının artırılmamış 
olmasına binaen ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu • sebeple, bâzı sağlık müesseselerinin 1959 yılma 
aidolarak tahakkuk eden alacakları ve hastanelerce ayak tedavisine alman memurların hariçten al
dıkları ilâçların bedelleri halen ödenmemiş ve 1960 yılı bütçesindeki ödeneği de bütçe yılının daha 
5 nci ayında bitmiş olduğundan her iki tertibe 17 500 lira zam yapılmıştır. 

F. 

309 

M. . 

21 

31 

32 

ödeneğin çeşidi 

Merkez taşıtları işletme mas
rafı 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafı 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafı 

1960 yılı 
ödeneği 

5 000 

30 000 

10 000 

1961 yıh 
teklifi 

7 500 

25 000 

7 500 

Fazlası 

2 500 

\ 

Noksanı 

5 "000 

2 500 

Bütçe giderlerinde tasarruf yapılmasına dair olan 51 sayılı Kanunla 31 nçi maddedeki 30 000 
liranın 5 000 lirası mevkuf tutulduğu cilhetle bu miktar noksaniyle teklif -edilmiş merkez ta-

( S. Sayısı: 3 ) 
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şıtları işletme masrafı ihtiyacı karşılayamadığından 2 500 lira zam yapılmış ve buna mukabil 
vilâyetler taşıtları onarma masrafı maddesinden 2 500 lira düşülmüştür. 

1960 yıl) 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

M. 

20 
30 

40 

ödeneğin çeşidi 

İmaretler masrafları 
Çeşitli hayır şarlan ve Sosyal 
yardım masrafları 
Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve karaıp mas
rafları 

1960 yılı 
ödeneği 

650 000 

240 700 

970 000 

1961 yılı 
teklifi 

600 000 

218 200 

4 200 000 

419 Başka her çeşit tesbit ve satış mas
rafları 60 000 25 000 35 000 

istanbul'da bulunan vakıf 'malların tesbiti için kısa Sürelerle istihdamı gereken 16 kişiye yev
miye şeklinde veya kayıt başına verilecek paralarla bu tesbit işi dolayısiyle ihtiyar olunacak di
ğer masraflara karşılık olmak üzere 1960 bütçesine 50 000 lira tahsisat ilâve edilmişti. Bu iş
lerin mühim kısmının 1960 yılında ikmal edileceği umulduğundan 35 000 lira noksaniyle tek
lif olunmuştur. 

P. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

422 20 İmaretler masraf lan 650 000 600 000 50 000 

22 500 

3 230 000 

Kütahya, Niğde ve Ödemiş'te birer talebe yurdu açılmak üzere teşebbüse geçilerek yurt ittihaz 
edilmek üzere Kütahya ve Niğde Valiliklerince temin edilen binalar idare emrine verilmiş ve Öde
miş'te bir bina satmalmmış ve İstanbul'daki 100 mevcutlu Yüksek Tahsil Talebe Yurdu kadrosunun 
1 350 ye çıkarılması ve Ankara'da 70 mevcutlu bir talebe yurdu açılması* kararlaştırılmıştır. İstan
bul ve Ankara'daki yurtlarla Niğde yurdunun 1960 - 1961 ders yılı başında ve diğerlerinin Mart 
1961 de açılmalarına zaruret bulunduğu cihetle tesis ve idare ve tamir masraflarına karşılık olmak 
üzere 3 200 000 lira ilâve; çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım masrafları maddesinden 22 500 lira 
alınarak memur ve müstahdemlerin öğle yemeği bedeli için yeniden açılan 605 nci fasla nakledil
miştir. 

1960 yılında kamp açılmamış olmasına binaen 40 ncı maddeden 51 sayılı Kanunla 30 000 lira 
tenzilât yapılmış ise de, ilkokulların zayıf ve haksız ve ayni zamanda fakir çocuklarına tahsis edi
len bu kampların açılmasına devam edilmesi faydalı olacağından sözü geçen 30 000 lira tertibine 
ilâve edilmiş ve buna mukabil 20 nci imaretler masrafları maddesinden 50 000 lira tenzilât yapıl
mıştır. 

. _ . — : ' 1960 yılı 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

424 . 10 5630 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
gereğince Hazineye ödenecek karşı
lıklar 7 200 12 000 4 S00 

20 5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince Hazineye ödenecek karşı
lıklar 200 00Ö 200 500 500 

(S. Sayısı: 3 ) 
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Diyanet îşleri Başkanlığı Teşkilâtı hakkındaki Kanuna ek 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesin-» 

de bu kanunun neşrinden sonra mazbut vakıflar araşma alınacak vakıflara ait camilerin hademe
lerine verilecek ücretlerin 50 liradan az olmamak üzere Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü arasında tesbit edilerek her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hazineye ödenip genel büt
çeye irat kaydedileceği ve 10 ncu maddesinde, mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak caıtıi 
ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve temizlik masrafları için her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesine konacak ödeneklerin bir taraftan Hazineye irat ve diğer taraftan bu hizmetlere sarf edilmek | 
üzere Maliye Bakanlığınca Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunaca
ğı yazılıdır. 

1960 yılında mazbut vakıflar arasına alınmış olan istanbul'da (Neslişah Sultan) vakfı hay
ratından (Neslişah) camimin bir imam ve hatibi ile bir müezzin ve kayyımı bulunduğundan bun
ların her biri için Maliye Bakanlığı ile mutabıkkalmmak suretiyle ayda 200 er lira ücret ve ca
miin aydınlatma ve temizliği için senede 500 lira masraf tesbit edilmiş bulunduğu cihetle, 
zammolunan 4 800 lira iki hademenin senelik ücreti ve 500 lira camiin aydınlatma ve temizlik 
masrafı karşılığıdır. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi * ödeneği teklifi Noksanı 

425 10 Hayrat bakım masrafı 50 000 50 000 

Cami ve mescitlerin temizlik işleri Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesindeki tahsisatından yap-
tınlageldiği halde Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 bütçesinde (Hayrat bakım masrafı) adı 
ile bir tertip açtırılarak 50 000 lira tahsisat koydurulmuş ve 5 000 lirasî, bütçe giderlerinde ta
sarruf yapılmasına dair olan 51 sayılı Kanunla mevkuf tutulmuştu. Böyle bir masrafa ihtiyaç 
bulunmadığı cihetle, bakiye kalan 45 000 lira da tasarruf edilmiştir. 

1960 yılı 1961 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

425 20 Hayratın ve hayrattaki kıymetli eş
yanın inceleme ve ayırma masrafları 20 000 15 000 5 000 

Son yılların sarfiyat seyrine nazaran fazla görüldüğünden 5 000 lira noksaniyle teklif edil
miştir. 

1960 yılı 1961 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderilecekle
rin harcırahları ile başka her çeşit 
masrafları 18 000 1 17 999 

Staj için ecnebi memleketlere bir kimse gönderilmesi düşünülmediğinden, fasıl unvanının 
muhafazası maksadiyle 1 lirası bırakılarak 17 999 lirası tasarruf edilmiştir. 

(S. Sayın: 3) 
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1960 .yılı 1961 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

10 000 1 9 9»9 
2 500 12 500 10-000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesinde, vakıf binaların yangından doğacak za
rarlarını kapmak için (1 milyon) liraya varıncaya kadar idare Meclisince Genel Müdürlük büt
çesine her yıl 20 000 liradan aşağı olmamak üzere tahsisat konularak tenmiye ettirileceği hak
kında bir hüküm mevcuttur. Bu kanunun meriyete girmesinden önce de bütçe kanunlarına konu
lan hükümlere istinaden sigorta karşılığı ayrılmakta idi. Bu suretle ayrılan sigorta karşılığı ha
len 1 milyon liraya baliğ olduğu cihetle artık bütçeye tahsisat konmasına mahal kalmamıştır. An
cak bu fondaki para miktarı 1 milyon liradan aşağı düştüğü takdirde, yine aynı esas dairesinde 
tahsisat ayrılarak bu miktara iblâğı gerektiğinden madde unvanı muhafaza edilmek üzere 1 lira 
konmuştur. 

Yukardaki izahattan anlaşılacağı ü:?ere vakıf akaarlar, ayrılan 1 milyon liralık fon karşılığın
da kendi kendine sigortalıdır. Yalnız Ankara'da bulunan Ankara Palas Oteli, kullanılışının hu
susiyetine binaen ayrıca şirketlere de sigorta ettirilmekte olduğundan bu faslın 20 nci maddesi
ne 500 lira tahsisat konulmakta iken Antalya'da yaptırılıp mefruşatı idarece temin edilmiş olan 
turistik otel de şirketlere sigorta ettirilmek üzere 1960 tahsisatı 2 500 liraya çıkarılmış ise de, Ti
caret Bakanlığınca hazırlanarak 1959 yılı sonlarına doğru yürürlüğe konulan tarife ile sigorta 
primleri artırılmış olduğundan Antalya'daki Turistik Otelin yalnız mefruşatı sigorta ettirilebil-
cliği cihetle binası da sigorta ettirilmek ve Ankara Palasın artan sigorta bedeli karşılanmak üze
re 10 000 lira zam yapılmıştır. 

1960 yılı 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

601 10 îmar ve ihya karşılığı 20 000 15 000 5 000 

Bu tahsisat, geliri müsait bulunmıyan ve binııetice kudretsiz olan mülhak vakıflara ait cami 
ve mescitlerin tamiri için o vakfa yapılacak yardım karşılığı olup filhal tahakkuk etmiş böyle 
bir ihtiyaç bulunmadığı cihetle 5 000 lirası tenzil edilerek aynı faslın ödeneği müsait bulunmı
yan 20 nci maddesine ilâve olunmuştur. 

1960 yılı 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

601 20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci 20 000 25 000 5 000 
maddesi mucibince yapılacak öde-
mele? 

Gelirleri sabit ve muayyen olmıyan bâzı mülhak vakıflar hayratından bulunan cami ve mes
citlerin namazlara açık bulundurulmasını temin için, imam - hatip ve «müezzin - kayyım ücret
leri ile aydınlatma ve temizlik masrafları öteden beri - ileride vakıfları, gelirinin müsaade
sinde istirdadedilmek üzere - Vakıflar idarelerince ödenmekte idi. 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun neşrinden sonra da bu imkânı sağlamak üzere Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesine, 
iş bu paraların eskisi gibi ödenmesine^ devam edileceği yolunda bir hüküm konulmuştur. Bi| 

( S. Sayısı: 3 ) 

F. M. ödeneğin çeşidi 

454' 10 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
ayrılacak sigorta karşılığı 

20 Diğer sigorta masrafları 
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camiler muayyen olup sayılarında ve hademe kadorlarmda bir değişiklik yoksa da, aydınlat
ma ve temizlik masrafları artmış olduğundan ihtiyacı karşılamadığı cihetle, 5 000 lira zam yapıl
mış ve bu zam aynı faslın 10 ncu maddesinden tenzil edilmek suretiyle karşılanmıştır. 

** İ S "** • ' ' < ' ' 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

605 " Vakıflar memurları Yardımlaşma ve — 22 500 22 500 
Biriktirme Sandığına yardım (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
masrafları için) 

Ankara'da bulunan memur ve müstahdemlere öğle yemeği verilerek bedelinin 75 kuruşunun 
idarece ve geri kalanının kendisi tarafından ödenmesi kararlaştırıldığı ve bunların % 60 nm. 
yılda 230 öğün öğle yemeği yiyeceği hesaplandığı cihetle Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtın
da bulunan 215 memur ve müstahdemin % 60 ıolan 129 kişinin günde 75 kuruş hesabiyle 230 
öğün öğle yemeği bedeline karşılık olmak üzere yeniden açılan bu fasla 22 500 lira tahsisat 
konulmuştur. • 

1960 yıh 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği 

741 10 Âbideler onarımı 2 573 000 

Bütçe muvazenesini temin zaruretine binaen 1 573 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

1960 yıh 1961 yılı 
F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

741 40 Dernekler ve köyler tarafından inşa 
ve tamir ettirilcek hayrata- yardım 18 000 000 15 000 000 3 000 000 

Alman tasarruf tedbirleri sırasında bu maddeden de 51 sayılı Kanunla 10 000 000 lira mevkuf 
tutularak 18 000 000 liraya indirilmiştir. 1960-1961 ders yılından itibaren İstanbul'daki Yüksek Tahsil 
Talebe Yurdunun 100 mevcudunun 1 350 ye çıkarılması ve Ankara'da 70 mevcutlu bir yurt açılması 
kararlaştırılarak faaliyete geçildiği ve bunların masraflarının Vakıflar Genel Müdürlüğü kaynakla
rından karşılanmasına imkân bulunmadığı cihetle bu maddeden 3 milyon lira tenzil edilerek 422 nci 
faslın 40 ncı Yurt ve Kamp masrafları maddesine ilâve edilmiştir. 

1960 yıh 1961 yılı 

F. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

Taşıtlar s'atmalma karşılığı 50 000 50 000 

1961 yılında yeni taşıtlar alınması düşünülmediğinden 50 000 lira tasarruf olunmuştur. 

1961 yıh 
teklifi Noksanı 

1 000 000 1 573 000 

( S . Sayısı : 3 ) 
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17 . 2 . 1961 

Rapor 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Yüksek Heyetinizin malûmları olduğu veçhile, vakıflar bir sosyal yardım müessesesi olup katma 
bütçeli hir Genel Müdürlük tarafından idare ve murakabe olunmaktadır. Vakıf, millî birliği, millet 
hayatında ülkü ve kültür birliğini gerçeMeştirmek için ecdadımızın merhamet ve idealizminden doğ
muş -bir sosyal dayanışma müessesesidir. 

Vakıf, maddi kıymetler ile mânevi kıymetler mecmuundan terekkübeder. Vakıf tam mânası ile 'bir 
Türk geleneği olup memleketimizin de yaşıyan tarilıidir. 

Vakıflar, başta yurt savunması olmak üzere, yardımlaşma ve dayanışma yolu ile-içtimai bünyenin 
çöküntülerden, yıkıntılardan, her türlü sarsıntılardan, hattâ -en ufak örse'lenmelerden bile korunması 
ve kurtarılması, cehaletin giderilmesi, ilmin yayılması, iktisadi hayatın geliştirilmesi, memleketin 
imarı ve esenlendirilmesii, millî gücün artırılması, istidatların yetiştirilmesi, âbidelerin, millî mefaln'-
rino ve geleneklerin yaşatılması, ülkü ve kültür teeanüsünün sağlannıa'sı gibi, 'bir milletin 'hayatın
da çok önemli ve şümullü hizmetlerin ifasını amaç güderler. 

Fakat maalesef zamanla vakıf, asıl mahiyeti ve fonksiyonunu 'kaybetmeye başlamış son senelerde 
ise gayesi tamamen değiştirilmek Menımfiştir. Bu yüzden vakıflara karşı ilgi son derece zayıflamıştır. 
Vakıfların bilindiği üzere iki cephesi vardır. Bunlardan biri hayrî ve sosyal hizmetler, diğeri de bu 
hizmetlerin görülebilmesi için gereken gelirleri sağlıyaîbilecek iktisadi tedbirlerdir. 

I - Hayrî ve sosyal hizmetler : 

Hayrî hizm-etler, âbidelerin ve eski eserlerin onanın, bakını, kontrol ve restoresyonu ile irat getire
cek yeni gayrimerikullerin yapımı işlerini kapsar bu arada irat getirmiyen vakıfların tasfiyesi ile da
ha iyi irat getirebilecek tesislerin vücuda getirilmesidir. 

Sosyal hizmetler : 

öğrenci yurtlara tesis ve idaresi, zayıf bünyeli, bakıma muhtaç ilkokul çağındaki çocuklar için 
kamplar, yoksullar için imaretler, vakfın gayelerine uygun olan demeklere, yurtlardaki öğrenci
lere yardım, dul, öksüz ve kör ve sağırlara, geçici olarak yardım yap ılımaktadır. 

II - İktisadi tedbirler : 

Bu derece önemli hizmetleri ifa edefoilnıek için Vakıflar İdaresinde ilme dayanan 'bir işl'etmecüiğe 
ve onarım faaliyetine lüzum vardır. İdare, hazırlamakta olduğu bir kitapla Türkiye'deki bütün 
âbide ve eski eserlerin on yıl içinde tamir ve restorasyonunun genel programını yapmaktadır. 

Halen Vakıflar İdaresine bağlı irat getirecek -durumda bulunan gayrimen'kullerin değeri 1,5 
milyar T. L. dan fazladır. Fakat bu kadar gayri menkule sahiıbolmasma rağmen aldığı yıllık kira 
(9) milyon liradan azdır. Emlâkinin değerine nispetle elde ettiği gelir % 1* den azdır. 

Yoksula, muhtaca yardım gayesi ile kurulan bu tesislerden her yıl en az 20 milyon lira daha 
fazla kira temin etmek mümkün iken, mevcut Kira Kanunu idareyi bu innikândan mahrum et
mektedir. 

İstanbul'da Evkafın malı olan binalarının kiraları ile yamyaşlarında aynı evsaftaki binaların 
kiraları arasındaki nispet 5 - 10 misli olmak üzere İdarenin aleyhinde tezahür etmektedir. Ve zan
nedersem evkafın bu gayrimenlkuUerinden faydalananları da, idarenin yardım elini uzatacağı 
kimselerden daha az acınacak durumdadırlar. 

( S . Sayısı : 3 ) 
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Gökçen zulüm idaresinde, seçim kozlarından birisini teşkil eden evkaf, gayesi ile asla ilgisi olmı-

yan işlerle meşgul edilmiştir. 
Yoksula, öksüze ve muhtaca yardım elini uzatmak için kurulmuş olan bu sosyal dayanışma mü

essesesi bir taraftan çeşitli menfaatlere hizmet ettirilmek istenirken, diğer taraftan kendi gelirin
den de hakkı ile faydalanamadığı için Hazineye muhtaç duruma düşürülmüştür. 

Gelirlerinden hakkı ile faydalanabilse hem ondan beklenen hizmetleri ifa eder ve hem de Hazi
neye muhtacolmazdı. 

Dedelerimizin dünyaya örne'k teşkil edecek mükemmeliyette kurdukları birçok sosyal yardım 
müesseseleri ile bütün dünyayı imrendirecek sanat eserlerini, ihtimamına terk ettiğimiz Vakıflar 
idaresinin çok himmete muhtacolduğunu belirtmek isterim. 

Bu müessesede çalışanların namuskâr ve vataııpervenane gayretleri sayesindedir ki, statüsü 
ve bünyesinin çok müsaidolmasma rağmen, büyük sarsıntılardan kendisini kurtarabilmiştir. 

Tarihimize ve topraklarımıza bağlılığımızın tapusunu ve büyük ecdadımızın silinmez imzalarını 
temsil eden eski eserler meyamnda bulunan vakıflar, yeniden ve ilmin ışığında ele alınmış bulun
maktadırlar. 

Şimdi arz edeceğim hususlar da yapıldığı takdirde, bu.idarenin geleceğine güven beslememek için 
hiçbir sebep kalmıyacağı kanaatindeyim. • 

1. Kira meselesi, halledilmelidir. Vakıflar İdaresi gayrimenkullerinden emsallerine müşabih bir 
gelir sağlıyaJbilmelidir. 

2. Kifayetli personel kullanılması imkânı bahsedilmektedir. 

M. S. Bakanlığı ve diğer bâzı dairelerde olduğu gibi Vakıflar idaresi de hiçbir ek tahsisat ta-
lebetmemek şartiyle, (E) cetvelini kullanabilmelidir. 

Dışarda yüksek gelir sağlıyan yüksek mimar ve mühendisleri (D) cetveline göre istihdam etmek 
mümkün olamıyor. Az kullanılsın, fakat yeter derecede ehil eleman kullanılması sağlansın (Maliye 
müsaade etmiyormuş zannederim) 

3. Medenî Kanunda yapılacak değişiklikle vakıf müessesesinin . ihyasını çok hayırlı olacağına 
inanıyorum. .. r 

Zira bugün her hangi hamiyetli, zengin bir vakıf yapmak istese Medenî Kanun buna müsaade 
etmez. 

Kanun ancak tesis kurmaya müsaade eder. 
Sosyal adaletin teessüsüne gönüllü olarak katılmayı sağlıdan, bu ecdat geleneğini yeniden ihya

sının inkılâbımızın ruhuna çok uygun olacağına şüphem yoktur. 
Maddi ve mânevi sahalarda yenibaştan kurulma, yeniden düzenlenme cabası içinde bulunan ve 

kıymet hükümleri büyük bir buhran geçirmiş olan cemiyetimizde yeni değerler sisteminin kurulma
sında son derece müessir olabileceğine inandığım vakıf müessesesinin yeniden ihyasını sağlıyacak ka
nun değişikliğin Hükümet tarafından getirilmelini temenni ederim. , 

4. Vakıflar idaresinin statüsü de değişmelidir. 
Vakıfların bütün imkânlarını seferber ederek milyarlık servetini, âbidelerin bekası ve sosyal yar

dım hizmetlerinin ifası uğrunda, tösirli bir şökilde kullanıl albilmesini sağlıyaibilmesi için, idarenin 
yepyeni bir anlayış ve hürriyetle teşkilâtlandırılması zaruretine inanıyorum. 

Bir taraftan geniş halk kütlelerine istinaıdederken, diğer taraftan da, Diyanet işleri Başkanlığı, 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ile çok yakın iş birliği yapması gereklidir. 

Bu bakımlardan Vakıflar idaresi, her türlü mücadeleden uzak, kendi imkânları ile başbaşa, 
fonksiyonunu ifa edecek ve bütçeye de yük olmıyacak bir muhtar idare haline gelmelidir. 

Hükümetin tesirli bir murakabe altında kendi faaliyet ve işletmesini kendi insiyatifi ile düzen-
liyecek bir Vakıflar idaresinin çok vçjimli bir müessese olacağına inanıyorum. 

5. Son olarak da Gureba Hastanesinden bahsetmek istiyorum. 

( S. Sayısı: 3 ) 
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Kadroları yenibaştan ayarlanması gereken bu müessese için hazırlanan kanun tasarısının yakın 

bir zamanda Kurucu Meclise sunulacağını ümide derim. 
Bu müesseseye temas ederken bir müjde de vermek isterim. 
Hastanenin ön kısmındaki Y"0 OOO'm2 lik sahada 20 milyon liralık ve 75 i kanserlilere ayrılmak 

üzere, 575 yataklı bir hastanenin temelleri bu yaz'atılmış olacaktır. 
inşa masraflarının çok büyük kısmı ve işletme giderleri yerli ve yabancı müesseselerin yardımı 

île sağlanacak olan bu yeni tesisin yakın bir zamanda ikmal edilmesini dilerim. 

Yıldız Ahmet 

(S. Sayışı: 3) 



Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 18.2 :196i 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/17 
Karar No. : 5 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Başbak'mlığm. 24 . 1 . 1961 tarihli ve 71 - 1389/235 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun tasarısı Vakıflar Um im Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessille
ri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere» edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesini tetkik eden raportörümüzün mütalâatı dinlendikten 
ve genel müdürlüğün faaliyet sahasına giron mevzular üzerinde vâki sualler Hükümet mümes
silleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine geçilmiş
tir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 4 082 516 lira fazlasiyle 20 345 000 
ve yatırım kısmını, teşkil eden (A/2) işaretli cetvel, yekûnu'ise 5 623 000 lira noksaniyle 23 915 000 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup artış ye eksilişlerin mucip sebepleri tasarının 
gerekçesinde her bölüm ve, madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelere konan ödenekler üzerinde yapılan inceleme sonunda (A/1) ve (A/2) işa
retli masraf cetvellerinin bölüm ve maddelerine konan ödeneklerin hizmetlere kifayet eden mik
tarlarda olduğu görülmüş olmakla mezkûr cetveller Hükümetin teklifi veçhile komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1Ö61 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu çeçen 
yıla nispetle 1 766 484 lira noksaniyle 44 2J0 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edil
miş olup bu gelir, 26 868 000 lirası Hazine yardımından ve mütebakisi genel müdürlüğün ken
di kaynakları olan çeşitli gelirlerden tahassal etmektedir. 

Hükümetçe tesbit ve tahmin edilmiş olan gelir rakamları komisyonumuzca da uygun görüle
rek (B) işaretli cetvel de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 bütçe kanunu tasarısı merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili - Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Başer Adnan 

Sekreter Üye Üye Üye 
Müezzinoğlu Ziya Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedî Gürsoytırak Suphi 

Üye Üye Üye Üye 
Kaplan Kadri * Karaman Suphi Karavelioğlu Kâmil Melen Ferid 

Üye Üye Üye Üye 
Tunçkanat Haydar özgür Selâhattin özkaya M. Şükran Yıldız Ahmet 

Üye 
Zamangil Cahid 

(•S.'SÜyaW: 3) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 20 345 000 lira ve yatırım mas
raf lan için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 23 915 000 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. —' Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 44 260 000 lira tahmin edilmiştir-

MADDE 3. - - Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1961 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 
bütço yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, 'bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat 'mahiyetteki hizmetler için. Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-
voldo yazılı kadrolardan, hağlı (L) işaretli cet-
vcldo gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındald 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 'borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan; 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADÎLÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kaıbui edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

[(S. Sayısı: 3), 



- â â 
Hü. 

göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçlan faslına Maliye Bakan
lığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 1961 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 
Jİraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetli
dir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür-

B. Ko, 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

E. Tüzemen 
içişleri Bakanı * 

M. î. Kıziloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı, 

R. Üner> 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 
A. Tahtakıltç 

Ba. - Ya. ve Turizm 
Bakan Vekili 

C. Baban 

Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankus 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

% Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

imar ve iskân Bakanı 
F. Yamus 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( a Sayım: 8 ) 



B. 

/ 

201 

M. 

11 
12 
21 
22 

— 

A/l -

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaş 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

24-
CETVELÎ 

^ 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 545 600 
2 026 200 

1 

10 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

-

1 883 600 
2 449 400 

1 

8 100 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 883 600 
2 449 400 

1 

8 100 

Bölüm toplamı 3 581 801 4 341 101 4 341 101 

202 Ücretler 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 199 800 368 600 368 600 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti - 2 340 000 2 825 000 2 825 000 
23 7044 sayılı Kanunlan devralı

nan eski eserler onarımı hiz
metlileri ücreti ' 0 257 600 257 600 

Bölüm toplamı 2 539 800 3 451 200 3 451 200 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti 176 400 17 050 17 050 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 611 400 282 950 282 950 
O 7044 sayılı Kanunla devralman 

eski eserler onarım geçici hiz+ 
metlileri ücreti 235 200 0 O 

Bölüm toplamı! 1 023 000 300 000 300 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 16 000 16 000 16 000 

( S: Sayısı: 3 ) 
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B. M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

- „ 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler' memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

54 000 

3 000 

5 400 

6 000 

12 000 
990 

97 390 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

54 000 

3 000 

5 400 

6 000 

12 000 
990 

97 390 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 
' • 

54 000 

3 000 

5 400 • 

6 000 
. 

- 12 000 
990 

97 390 

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

209 

210 
217 
218 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil tahsisatı 
Ek görev- tazminatı 
Kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

397 904 
61 216 
50 000 
30 992 

130 000 

670 112 

4 200 
5 500 

15 000 
1 050 000 

8 986 804 

475 911 
77 923 
50.000 
30 992 

130 000 

764 826 

4 200 
5 500 

16 000 
1 050 000 

10 030 218 

475 911 
77 923 
50 000 
30 992 

130 000 

764 826 

4 200 
5 500 

16 000 
1 050 000 

10 030 218 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 5 000 5 000 5 000 

(âş«m:3) 
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M. 

20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme 
'Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
7 500 

17 200 
1 
1 

34 702 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10-000 
30 000 

130 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
7 500 

10 000 
1 
1 

27 502 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
7 500 

10 000 
1 
1 

27 502 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

11 

12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve-telgraf 
ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 

75 000 

15 000 

75 000 

15 000 

75 000 

15 000 

21 
22 

10 
20 
30 
40 
50 

ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

21 000 
16 000 
48 000 

100 000 

20 000 
60 000 

25 000 
375 000. 
70 000 

1 

25 000 

27 500 
20 000 
48 000 

110 500 

26 000 
60 000 

25 000 
300 000 
70 000 

1 

15 000 

27 500 
20 000 
48 000 

110 500 

26 000 
60 000 

25 000 
300 000 
70 000 

1 

15 000 

( S. Sayısı: 3 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği. 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğin
ce verilecek . vasıta avansı 
karşılığı 

14 760 

2 000 

14 760 

2 000 

14 760 

2 000 

11 
12 

21 

22 

31 

32 

10 
30 
4Q 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 

% Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Aidat 
G-eriverilecek paralar 
Mahkeme harçları / 

511 761 

' 

7 500 
10 000 

17 500 

5 000 

2 500 

30 000 

10 000 • 

, 47 500 

996 463 # 

150 000 
50 000 

206 000 

426 761 

15 000 
20X)00, 

35 000 

7 500 

2 500 . 

25 000 
* 

7 500 

42 500 

933 263 

i -

150 000 
50 000 

206 000 

426 761 

15 000 
20 000 

35 000 

7 500 

2 500 
i 

25 000 

7 500 

42 500 

933 263 

• 

150 000 
50 000 

206 000 

Bölüm toplamı 406 000 406 000 406 000 

( S. Sayısı: 3) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

,#, "^^rİ^İrtfV 

417 
11 
12 
13 
H 

Vakıf akaarlar giderleri 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu hare ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 

»»«fto ' '~ tej"jjiHîâa ;'*£Wj»«a<-*̂ -

590 000 
115 000 
25 000 

585 000 

590 000 
115 000 
25 000 

585 000 

590 000 
115 000 
25 000 

585 000 

418 

419 

421 

422 

424 

Bölüm toplamı 1 315 000 1 315 000 1 315 000 

Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 

10 Faiz 
20 Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Her çeşit tesbit ve satış 
giderleri 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi giderleri 
Hayri ve sosyal hizmetler 

10 Gureba Hastanesi masrafları 
20 imaretler giderleri 
30 Üeşitli hayır şartları ve sosyal 

yardım giderleri 
40 Üniversite ve okullar muhtaç 

öğrencileri yurt ve kamp 

2 000 
3 000 

2 000 
3 000 

5 000 5 000 

60 000 

150 000 

700 000 
650 000 

240 700 

25 000 

150 000 

700 000 
600 000 

218 200 

2 000 
3 000 

5 000 

25 000 

150 000 

700 000 
600 000 

218 200 

50 

10 

20 

giderleri 
Muhtaç ve körlerin maaşları 

Bölüm toplamı 

5634 sayılı Kanunla ilgili 
giderler 
5634 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi uyarınca Hazineye öde
necek karşılıklar 
5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

Bölüm toplamı 

1 000 000 
280 000 

2 870 700 

7 200 

200 000 

207 200 

4 200 000 
280 000 

5 998 200 

12 000 

200 500 

212 500 

4 200 OpO 
280 000 

5 998 200 

12 000 

200 500 

212 500 

- ( S. B&jm : 3). 
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M. ödeneğin çeşidi 

Hayrat giderleri 
O Hayrat bakını giderleri 
O Hayratın ve hayrattaki kıy

metli eşyanın inceleme ve ayır
ma giderleri 

Bölüm toplamı 

\ Muhtelif istihkaklar 
10 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 

mensupları maaşları 
20 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 
30 Fer'î hizmetler tahsisatı 
40 Vakıflar Mzaırmamesi.uyarın

ca ödenecek intifa hakları 

Bolüm toplamı 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Yayın Ve tanıtma giderleri 

10. Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt

ma giderleri 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 
Sigorta giderleri 

10 2762 sayılı Kanunun 15 nci t 
•maddesi gereğince ayrılacak' 
sigorta karşılığı 

20 Diğer sigorta giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 0 15 000 
50 000 O 0 

20 000 15 000 0 
70 000 , 15 000 0 

1 350 
25 000 

; 12 000 
185 000 
223 350 

1 350 
25 000 
12 000 
185 000 
223 350 

1 350 
25 000 
12 000 
185 000 
223 350 

43 000 43 000 43 000 

12 500 12 500 12 500 
30 000 30 000 30 000 
42 500 42 500 42 500 

18 000 1 1 

10 000 1 1 
2 500 12 500 12 500 
12 500 12 501 12 501 

• ( S. Sayısı : 3 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

456 Düşünülmiyen giderler 
476 Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 
1 

5 423 751 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 
1 

8 448 553 

500 
1 

8 448 553 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

s 

505 

10 
20 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1956 - 1959 yıllan borçlan 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar ve ihya karşılığı 
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapı-
lalak ödemeler 

Bölüm toplamı 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri 
farkları 

605 Vakıflar Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandığına 
yardım. (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeği giderleri 
için) 

20 000 

20 000 

40 000 

755 000 

Altıncı kısım toplamı 795 000 

15 000 

25 000 

40 000 

755 000 

22 500 

817 500 

15 000 

25 000 

40 000 

755 000 

22 500 

817 500 

( S. Sayısı: 3) 
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1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi % Lira Lira Lira ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• 

8 986 804 
996 463 

5 423 751 
115 466 
795 000 

16 317 484 

10 030 218 10 030 218 
933 263 933 263 

8 448 553 8 448 553 
115 466 115 466 

> 817 500 817 500 

20 345 000 20 345 000 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Vakıf akaarlarla kira getirmi-
yen binalar onarımı ve küçük -
yapılar 415 000 415 000 415 000 

' Yapma ve onarma işleri 
10 Âbideler onarımı 
20 7044 sayılı Kanunla devralman 

eski eserler onarımı 
30 Hayrat yapı ve onarımı 
40 Dernekler ve köyler tarafın

dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım 
Taşıtlar satmalına karşılığı 

2 573 000 

8 000 000 
500 000 

* 
28 000 000 

50 000 

1 00® 000 

8 000 000 
500 000 

14 000 000 
0 

1 000 000 

8 000 000 
500 000 

14 OOtf 000 
0 

Bölüm toplamı 39 073 000 23 500 000 23 500 000 

Yatırımlar toplamı 39 538 000 23 915 000 23 915 000 

(S. Sayısı t 3) 
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M. Gelirin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

îcareler 
1 îcarei vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

8 260 000 
140 000 
15 000 

8 810 000 
100 000 

9 000 

8 810 000 
100 000 

9 000 

Bölüm toplamı 8 415 000 8 919 000 8 919000 

Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası 
temettüleri 
Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 

1230 000 1438 900 1438 900 

325 000 
100 000 

280 000 
105 500 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hası
latı ve kira bedeli 
Yakıf naemba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

1 700 000 
650 000 
556 500 

2 350 000 
250 000 
950 000 

2 000 000 
436 000 
600 000 

1 700 000 
250 000 
950 000 

280 000 
105 500 

Bölüm toplamı 1 655 000 1 824 400 1 824 400 

2 000 000 
436 000 
600 000 

1 700 000 
250 000 
950 000 

Bölüm toplamı 6 456 500 5 936 000 5 936 000 

Hazineden yardım 
G-eçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 1 400 000 

27 873 984 26 868 000 26 868 000 

712 600 712 600 

GENEL TOPLAM 45 800 484 44 260 000 44 260 000 

( S. Sayısı: 3) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

N e v i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Icarei vahide 

8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

27 . 5 1955 6570 Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun. 
19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah

sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Icarei müeccele 

Mukataa 

28 . 6 .1952 5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun, 

2 1 . 7 .1953 6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

1 3 . 1 .1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 
1 . 7 . 1 9 5 3 

5 . 6 . 1 9 3 5 

27 .12 .1937 

2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
6092 Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve 

meyvalıklarm satış şekli hakkında Kanun 

Taviz bedeli faizi 

2762 Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 
3294 Vakfa ait hisseli1 mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 

Arazi ve incirlikler hasılatı 
8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve "idare olunacağı hakkında. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

:3> 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

19 . 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı vo kira bedeli 

23 . 8... 1940 • 3913 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

8. 3 

Vakıf memba suları hasılatı 

1934 2387 Vakıf akaaı ve arazinin ve mahsullerinin ne suret
le ldraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

5. 
20. 

17. 
26. 

6 
4 

7 
5 

.1935 

.1936 

.1936 

.1927 

2762 
2950 

1050 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
(köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmünbih 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, mün
hal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

(S: Sayısı: 3) 



G. Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

Y. Mimar veya Mimar 
Y. Mühendis veya Mühendis 

— 35 — 
D - CETVELİ 

Aded Ücret G. 

1 
2 
3 
1 
5 
5 
6 
9 
9 
5 
5 
6 
7 
9 
7 
9 

10 
11 

9 
9 

10 
11 
12 
12 

Teknisiyen 
» 
» 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

Onarma Ustası 
» » 

Usta 
Sanatkâr İşçi 
Şoför / 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dâva Takip Memuru 
Memur 

» 
» 

Dağıtıtcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Gece Bekçisi 

X 

Vilâyetler hizmetlileri 

Y. Mimar veya Mimar 
Y. Mühendis veya Mühendis 
Eski Eserler Tesbit ve Tescil 
Mütehassısı 
Eski Eserleri Tesbjt ve Tebcil 
Mütehassısı Yardımcısı 
Teknisiyen 

Usta 
» 

Sürveyan 

Sanatkâr işçi 

1 750 
1 750 
1 250 
1 100 

950 
1 250 

700 
700 
600 
400 
400 
700 
700 
600 
500 
400 
500 
400 
350 
300 
400 
400 

. 350 
300 
250 
250 

Memuriyetin nev'i 

3 1 750 
1 1 500 

1 1 250 

700 
1 100 

950 
800 
800 
700 
950 
700 
600 

7 
9 

11 
13 
6 
7 
9 

11 
.7 

.9 
11 
13 
5 
6 
7 

10 
2 
4 

4 
5 
7 

11 
5 
7 
8 
4 
6 
7 
9 

11 
12 
13 
14 
7 
8' 
9 

10 
11 
12 
13 

.12 
13 
12 
11 

Sanatkâr İşçi 

Şoför 

Bahçıvan 
A ş ç ı 

» 
» Yamağı 
» » 

Daktilo 

Talebe Yurtları Müdürü 
Talebe Yurtları Müdür Mu
avini 
Talebe Yurdu idare Memuru 

Yuurt Doktoru 
Teknisiyen 
Kaloriferci 

» 
Memur 

» (Seyyar) 
Aidatlı memur 
Dâva takip memuru 

Hademe 

Talebe Yurdu Hademeleri 
» » • » 

Koruyucu (Eski eserler için) 
Bekçi 

Aded 

5 
3 
4 
5 
4 
3 
1 
3 

15 
20 
19 
15 

i 
2 
2 
7 
1 

1 
1 
6 

17 
2 
1 
1 
1 
1 

5 
6 
9 
7 
3 
5 

65 
1 
2 
2 
1 
2 

50 
100 

22 
" 2 0 

6 
9 

Ücret 

500 
400 
300 
200 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
300 
200 
700! 
600 
500 
350 

1 100 

800 
800 
700 
500 
300 
700 
500 
450 
800 
600* 
500 
400 
300 
250 
200 
150 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
300 

( & Sayısı: 3 ) 



Ö. Memuriyetin nev*i 

13 Bekçi 
12 Başkoruyucu (Seyyar) 
13 Koruyucu (Seyyar) 
13 İşçi 
13 Tarım İşçisi 

7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski eserler onarımı 

hizmetlileri, 

Y. Mimar veya Mimar 
Y. Mimar veya mimar 

1 Teknisiyen 
3 » 
4 Sürveyan 

Aded Ücret (i. Memuriyetin ne/v 'i Aded Ücret 

14 
3 

13 
39 

1 

Gurdba Hastanesi hizmetlileri 

4 
€ 
6 
7 
9 

11 
12 

7 
9 
7 
7 

11 
13 
« 

Teknisiyen 
» 

U s t a 
» 
» 
» 
» 

Eczacı Kalfası 
» » 

Diyetçi 
Sanatkâr îşçi 

» » 
» » 

Şoför 

200 
250 
200 
200 
200 

1 750 
1 500 
1 250 
950 
800 
700 

800 
600 
600 
500 
400 
300 
250 
500 
400 
500 
500 
300 
200 
600 

11 Bahçıvan 
5 Aşçıbaşı 
8 Aşçı 

12 Aşçı Yamağı 
13 
8 
9 

11 
12 
13 
7 

10 
8 

10 
11 
11 
12 
13 
10 
11 
11 

» » 
Laborant 
Laborant 
Hastabakıcı 

» 
» 

İmam ve (1 assai 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 

» 
Gece Bekçisi 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 

17 
9 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

29 
. 34 

1 
•) 
>> 

300 
700 
450 
250 
200 
450 

'400 
300 
250 
200 
500 
350 
450 
350 
300 
300 
250 
200 
350 
300 
300 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

Maaşı Vilâyeti Adı 

20 İstanbul 
20 » 
32,5 » 
20 t » 
20 ' B u m 

Abdülfettah Güran 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erendeı: 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Abbas Esen 

B. M. 

E - CETVELİ 

Ödeneğini çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçler 'hizmetMleri ücreti 

{& S a ^ i : 3 ) 
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D. Memuriyetin nev'ii 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

5 Avukat 

Aded Ücret 

1 100 

Abide ve Yapı îşleri Dairesi 

Âbide Şubesi : 
4 Restorasyon mütehassısı Y. 

Mimar (ihtisas mevkii) 1 1 250 
4 Rölöve mütehassısı Y. Mi

mar (İhtisas mevkii) 1 1 250 
5 Y. Mimar (ihtisas mevkii) 2 1 100 
6 Y. Mimar (ihtisas mevkii) 1 950 

Yapı işleri Şubesi : 
4 Başmühendis veya Başmimar 

(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar), (ihtisas mevkii) 1 1 250 ' 

4 Tesisat mütehassısı Y. Mü
hendis (ihtisas mevkii) 1 1 250 

4 Betonarme mütehassısı Y. 
Mühendis (ihtisas mevkii) 1 1 250 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 3 1 100 

6 Mühendis veya Mimar (ih
tisas mevkii) 1 950 

Hayır îşleri ve Mülhak Vakıflar 
Müdürlüğü 

Hayır İşleri Bürosu : 
10 Memur 1 500 

D. Memuriyetin nev'ii 

11 Memur 
Mülhak Vakıflar Bürosu : 

12 Memur 

Guraba Hastanesi 

7 Üçüncü sınıf mütehassıs 
8 Mütehassıs muavini 
9 

11 
9 
9 

10 
11 
12 
9 

6 
10 
12 

Aded Ücret 

Asistan 
Eczacı 
Hemşire 

Şef 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

Neşriyat Bürosu : 
Raportör 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

450 

400 

2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

800 
700 
600 
450 
600 
600 
500 
450 
400 
600 

700 

Y. Mimar veya Mühendis (ih
tisas mevkii) 
Y. Mimar veya Mühendis (ih
tisas mevkii) 
Mmtaka veya vilâyet müdürü 
Fen memuru 
Ambar memuru 

1 

1 
1 
1 
1 

1 250 

1 100 
800 
500 
400 

( S . :Saytti::S) 
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Fasıl 221 — Emekli, dul ve yetim maaşları 
Emeklilerden vefat edenlerin ailelerine 7184 sayılı Kanun mucibince yapılacak ölüm yardımları 

da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 

masrafları 
Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir hizmette veyahut muayyen bir işin ifası zımnında is

tihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketimize geliş ve 
dönüş ve memleket içinde seyahat harcırahları ve yine anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafla
rı bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geriverilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alınan vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa hakla
rının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca, belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan 
ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilir kişilere verilecek ücretlerle 6760 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vakıf akaarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve Arazi Vergileri 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden ödenir. 

Maaae ±& — Belediye Vergi ve Resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 13 — Tapu Hare ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde ça

lıştırılacak bilir "kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları, su sarfiyatı bedelleri, bütün vakıf 

akaarların fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alât ve malzeme bedelleri, vakıf akaarlarm 
yangına karşı korunması için alınacak tedbirlerin gerektirdiği bilûmum masraflar, kira, satış, alım ve 
nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her türlü ilân 
ların ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan aza
larla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eşhastan metruk olup 15 
Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf Hazinesine) intikal eden mülhak vakıflara 
ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen icare, mukataalar ve tâviz bedel
leri, icareteynli ve mukataalı olanlar da dâhil olmau üzere bilûmum vakıf gayrimenkullerin mahallerin
de veya kayıtları üzerinde tesbit işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırı
lacaklara yapılacak tediyeler ve bu işlere mütaallik sair bilcümle masraflar bu maddeden ödenir. 

( S. Sayısı: 3) 
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Fasıl 419 — Her çeşit tesbit ve satış masrafları 

Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının icrası 
ve kıyınetlendirilmeleri işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacaklara yevmi
ye şeklinde veya kayıt başına verilecek paralarla bilir kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu 
işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yollukları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, mal
zeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye masrafları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında 
bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri, taşıt masrafları, ilân ücretleri ve bu 
işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, fennî alât bedel

leri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri 
dolayısıyle istihdam edilecek bilirkişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve 
Gifteler Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle köylüye ̂ dağıtılması masrafları, artırma, eksiltme ve 
ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının hu
zur ücretleri de bu fasıldan ödıenir, 

Fasıl 422 — Hayrı ve sosyal hizmetler 
Madde 10 — Guraba Hastanesi masrafları 

Erzak, tıbbi alât ye sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve ta
miri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, hizmet arabasının işletme ve onarma 
masraflarımda bu maddeden ödenir. 

Madde 20 — İmaretler masrafları 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının, maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücretleri 

ile erzak mubayaası ve saire dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ve imaret ittihaz edilmek Jizere 
mahallî idarelerce Vakıflar Genel Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil masrafları da 
bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım masrafları 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 

yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü'ndeki 
Yeni Cami 'imamlarının sükna bedelleri, mahya kurulması için alınacak malzeme bedelleri ile kurma 
ücretleri, ilân ücretleri ve artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli 
olmıyan azaların huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihtiyaç

larını temin gayesiyle tesis edilmiş ve edilecek yurtlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, elektrik, 
su, yakacak, ıkira ve her çeşit öteberi masrafları, öğrencilerin iaşe, ibate, kitap, defter ve diğer ders 
levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, mubayaalar dolayısiyle yapılacak ilânlarm ücretleri 
ile artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan azalarına verilecek huzur 
ücretleri, yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, okul tatillerinde açılacak 
kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak memur ve hizmetlilerin yolluk ve gündelik
leri ve talebe yurdu ittihaz edilmek üzere .mahallî idarelerce Vakıflar Genel Müdürlüğü emrine veri
len binaların tamir ve tadil .masrafları da bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 425 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 

Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilir kişilere veri
lecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza edil
mekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün masraflar 
bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf âletleri ve malzemesinin be
delleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terim
leri sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkı 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri. 200 liradan az olan imam ve hatiplerle müezzin ve 

kayyımların ücret farıkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendilerine ödenerek yukarda-
ki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince ücretleri Umum Müdür
lük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. s £ * 

Fasıl 701 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 
Yapma ve onarma için satmalmacak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde 

çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince bu 
işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, vaıkıf akaarlara* vukubulan 
tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce tak
dir veya idarece tesbit*olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak ma
aşlı veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisvonu âzalarının huzur ücretleri ile yapma ve onar
ma i§leri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar da bu fasıldan 
ödenir. 

Fasıl 741 — Yapma ve onarma işleri 
Madde 10 — Âbideler onarımı 

Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî âlet bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denet
lenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları 
gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, eski eserler 
sicillerinin tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getirilecek 
usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, âbide 
mahiyetindeki akaarların onarma karşılıkları, artırma eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak 
maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle yapma ve onarma işlerine ait ilânların ücret
leri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, istanbul'da inşa ettirilecek Fatih Heykelinin inşa ve 
etüd masrafları, proje müsabakası dolayısiyle teşkil edilecek jüride ve etüd işlerinde vazife alacak mü-
tehassıslar.ı verilecek harcırah ve yevmiyeler, ilân ücretleri ve sair bilcümle masraflar, müsabıklara 
verilecek mükâfat ve mansiyonlar, imar faaliyeti dnhvısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi, 
ağaçlandırılması ve nakli gerekenlerin nakil işinin istilzam ettiği bilcümle masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 20 — 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleriyle bu işlerde ve bu işlerin de

netlenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri, barınma masrafları, kanunları 
gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, 7044 sa-
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yılı Kanunla devralınan tarihî veya mimari kıymeti hak eski eserlerin imar faaliyeti dolayısiyie 
etrafının açılması, tanzimi, bu işlerle ilgili sair bilcümle masraflar, Artırma, Eksiltme ve ihale ko
misyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücretleri ile ilân ücretleri de bu mad
deden ödenir. 

Madde 30 — Hayrat yapı ve onanını 
Bu iğlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılacak mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve 

barınma masraflariyle kanunları gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam et
tiği bilcümle masraflar, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve 
harimindeki gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle satış ve onarma işleri için yapıla
cak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, hayrat için satınalınacak döşeme 
ve demirbaş bedelleri, imar faaliyeti dolayısiyie hayrat binaların etrafının açılması, tanzimi ve 
ağaçlandırılması işlerinin istilzam ettiği masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
Bu tahsisat, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yardım ola

rak verileceği gibi âbidelerin etrafının açılması, tanzimi ve tamirlerinin icrası ve nakli gereken 
hayratın yeniden inşaları ve bu nakil işi ile ilgili vsair hususlar için doğrudan doğruya Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından da sarf olunabilir. 

( & Sayttöîft) 



__4â — 
E - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanyonunun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayımla-
rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

F. M. Tahsisatın aev'i Görevin adı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 İ l Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

MERKEZ 

Yapı Teknisiyeni (Y. Mimar 
veya Mimar) 
Tesisat Teknisiyeni (Y. Müh, 
veya Mühendis) 
Onarma Teknisiyeni (Y. Mi
mar veya Mimar) 
Teknisiyen 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
Desinatör 
Sürveyan 
Tesbit memura 

> » 
Onarma ustası 

> » 
Kayıtçı 

> 

1 

1 

T-t 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

1 750 

1 750 

1 750 
1 250 
1 250 

700 
800 
700 
950 
600 
700 
600 
400 
300 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekun 

21 000 

21 000 

21 000 
30 000 

• 15 000 
8 400 
8 800 
8 400 

11 400 
7 200 
8 400 
7 200 
4 800 
3 600 

176 200 

VİLAYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Yapı Teknisiyeni > (Y. Mimar 
metlileri ücreti veya Mimar) 

Onarma Teknisiyeni (Y. Mi
mar veya Mimar) 
Onarma Teknisiyeni (Y. Mi
mar veya Mimar) 
Tesisat Teknisiyeni (Y. Mü
hendis veya Mühendis) 
Sürveyan 

» 
Desinatör 
Eski Eserler Tesbit ve Tescil 
Mütehassısı 
Eski Eserler Tesbit ve Tescil 
Mütehassısı yardımcısı 

2 

3 

i 

1 
1 
2 
1 

1 

1 

1 750 

1 750 

1 500 

1 500 
950 
700 
600 

1 250 

700 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

12 

12 

42 000 

63 000 

18 000 

18 000 
11 400 
16 800 
7 200 

15 000 

8 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

» 

Görevin adı 

Tapu Mütehassısı 
» » 

Tesbit Memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Mahlûlât Tasfiye 
» » 

Takip, Tesbit ve ' 
» » 
» » 
» » 
» » 

ÎŞÇi 
» 
» 

A 

Memuru 
» 

Tasfiye 
» 
» 
» 
» 

Me. 
» 
> 
» 
» 

Lded 

1 
1 
2 
2 
5 
7 
6 
3 
4 
7 
1 
8 
6 
18 
2 
2 
3 
7 

Ücret 
Lira K. 

1 100 
950 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 
300 

Hizmet 
süresi 
Ay 

11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 

Yelkûn 

Tutarı 
Lira K. 

12 100 
10 450 
16 800 
14 400 
30 000 
37 800 
28 800 
12 600 
24 000 
33 600 
6 600 
44 000 
29 700 
79 200 
7 700 
4 800 
6 300 
12 600 

611 250 

203 13 7044 sayılı Kanunla 
devralman eski eserler 
geçici hizmetlileri üc
reti 

Onarma Teknisiyeni (Y. Mi
mar veya Mimar) 
Onarma Teknisiyeni (Y. Mi
mar veya Mimar) 
Teknisiyen 

Sürveyan 

4 1 750 12 84 000 

'2 
3 
3 
2 
2 

1 500 
1 250 
950 
800 
700 

12 
"12 
12 
12 
12 

36 000 
45 000 

, 34 200 
19 200 
16 800 

YeMn 235 200 

»-••« * > < . — 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu mazbatası (1/5) 

T. € . • ' .-• / 

Başbakanlık 24 . 1 . 1961 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1394/240 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 .1961 tarihinde kararlaştırılan Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
i Cemal Gürsel 

F. M. 

201 10 Memurlar maaşa : 
4047 sayılı Kanunla kabul edilmişi bulunan kadrolarda (L) cetveline almanlar çık
tıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 sayılı 
Kanun mucibince 1 ve 2 üst derece aylığı alanların aylık farkları karşılığıdır. 
Ancak fiilî durum yıllardan beri münhaller ve alt derece maaşı alanlar veya bir 
kısım kadrolarda vekâlet maaşı verdMlmek suretiyle fâzife gördürülmek zarure
tinde kalındığından mühim miktarlarda tasarruflar huaule geldiği görülmüş ya
pılan hesaplara göre bu fasla konulması lâzımgelen miktardan 13 800 lirasının yapı
lacak tasarruflarla karşılanması mümkün görülmüş ve bütçeye geçen yıla nazaran 
93 800 lira fazlasiyle 392 600 lira konulmuştur. 

20 Açık maaşı : 
Halen açık maaşı alan kimse mevcudolmadığı için tertibin muhafazası maksadiyle 
1 lira tahsisat konulmuştur. • 

202 10 Memurlar ücreti : 
4047 sayılı Kanunla bağlı ücretli memurlar kadrolarının yıllık tutarı 195 000 lira
ya baliğ olmakta ise de, bir kısım kadroların münhal bulunması ve her yıl 40 000 
lira civarında bir ödeme yapılmadığı tesbit edilmiş olduğundan bu sene de 29 000 
lira fazlasiyle 184 300 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Hizmetliler ücreti : • 
Bütçe kanununa bağlı (D) işaretli cetvelle kabul edilmiş kadroların bir yıllık ücret 
karşılıkları 34 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

203 Geçici hi'zmetliler ücreti: 
1961 yılında güreş, futbol, atletizm şubelerinde geçici! olarak çalıştırılması düşünülen 
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mütehassıs, müşavir, antrenör, öğıetici ve çalıştırıcı gibi elenîanlarm'• ücretleri 
karşılığıdır. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Genel Müdürlük emrinde halen çalıştırılmakta olan 4 000 lira ücretli 2 ve 3 475 lira 
ücretli 1 aded yaibancı uzmanın 1961 yılında da 6 şar ay müddetle çalıştırılmaları 
icabetmekte olduğundan bunların ücretlerini karşılamak üzere 1961 yılı için 68 850 
lira teklif edilmiştir. 

206 10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : ?V" 
30 ölüm yardımı : *?* 

5 yıllık sarfiyat seyrine göre 1960 yılı bütçesindeki tahsisatın kâfi geleceği anlaşılmış 
ve tertibinden aynen teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kafatı : 
Halen yabancı dil imtihanına girmiş olup ikramiyeye müstahak kimse yoktur. Yıl için-

. de imtihana giren olursa münakale yapmak, üzere faslın muhafazası maksadiyle 1 lira 
teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiya Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı : -

11 % 6 Emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları : 
Memurlar maaşı ve hizmetliler, ücreti tertiplerine konulan tahsisatın % 6 sı nispetinde 
aidat ve % 1/2 nispetinde de terfi farkı hesabiyle konulmuştur. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanun mucibince % 1 ek karşılıkları için konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyesi : 
5 yıllık sarfiyat seyrine göre bu tertipteki 30 000 lira tahsisatın fazla olduğu anla
şılmış olduğundan 20 000 liraya indirilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafı karşılıği : 
Emekli Sandığınca bildirilen miktar aynen konulmuştur. 

15' Diğer ödemeler : 
1960 yılı bütçesiyle kabul edilmiş bulunan 15 000 lira tahsisatın 1961 yılında da kâfi 
geleceği tesbit edilmiş olmakla 1961 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : ' v 
Kanuna göre Genel Müdüre verilmekte olan tahsisat karşılığıdır. 

221 • Emekli, dul ve yetim maaşı : 
Eski genel müdürlerden Cemal Taner'in ailesine yerilmekte olan dul maaşı karşmğı 
olup aylık 850 liradan yıllık tutarı karşılığı 10 200 lira teklif edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi: 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

îş hacmi nispetinde büro masrafları da artmış bulunmakta ise de, idarece alman sıkı 
tasarruf tedbirleri sayesinde 1960 yılı bütçesine konulmuş bulunan tahsisat miktar-
lariyle idare edilmeye çalışilacâğıVıdan 19öl bütçesinin bu maddelerine aynı konul
muştur. Genel Müdürlüğün- işgalinde bulunan binanın elektrik tesisatından husule 
gelecek ufak tefek tamirlerin giderilmesi ancak elektrik ampulü anahtar ve kordon 

/ 
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gibi malzeme ile cereyan bedelleri karşılığı olup geçefiyıllar sarfiyatına göre 1960 
yılı tahsisatının aynı teklif edilmiştir. KömüF tevzi' müess"e§esifiee tahsis edilen kon
tenjana göre alınacak kömür bedelleriyle kaloriferin' yakilmâ'sı i^îti lüzumlu odun, 
çlrâ gibi yakacak niâlzeinesinm satinialııinîasi; naklîye ve diğer maısrâtflan karşılığı-, 
dlr. 
Basılı kâğrt ve defterler : » 
Genel Müdürlük teşkilâtının ihtiyacı bulunan defter; matbu evrak talimatname ve 
buna benzer basılı kâğıtların kâğıt bedeli" haski' ve cilt masrafları için konulmuştur. 
Posta' ve telgraf ücretleri : 
Telefon masrafları : 
Genel Müdürlük teşkilâtının posta, telgraf ve telefon" masrafları' karşılığı olup eski 
yıllarda yapılan sarfiyat seyrine göre 1Ö6Ö'bütçeMride koMılittü§ bulunan tahsisatın 
bu* sene kâfi geleceği anlatılmıştır 
Kira bedeli : 
Ankara'nın Maltepe mevkiinde G'enier MüdûrlüJt ve Spor - Toto Teşkilâtı için kira
lanmış bulunan Nokta Apartımanihin Belediye Komisyonunca senelik olarak takdir 
edilen kirası 96 000' lira olup bunun 23 00© lirası binanın 1 katini işgal etmekte bu
lunan1 Spor - Totoca ödenmekte oldağûıidaiı geriye kalan 73 000 lirası Genel Müdür
lük bütçesine konulmuştur. 
Giyecekler : 
Merkez teşkilâtında ve (D) cetvelinde vazife görmekte ölân7 biletlilerden giyim eşyası 
verilmesi mûtadolanlara verileeek elbise, ayakkabı ve; palto içiü: bugünkü maliyetlerin 
artması nazari dikkate* alınacak hesaplanmıştır: 
Daimî vazife hareirahi : 
Teşkilâtta hâîön çok miMardâ münhal bulunmadığı gibi büyük mikyasta' bir nakil de 
olamaz ve yerlerine yeniler inin tâyini de; düşünülmediğinden geçen yıllarda olduğu şe
kilde 4 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Muvakkat vazife hareirahi 
Müfettişler harcırahı : 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardimteı perMiıelin hâfctfah ve başka masraflan: 
5 yıllık sarfiyat seyrine göre bu maddelere konulmuş bulunan tahsisatın-kâfi geleceği 
anlaşıldığından 1961 yıh için 1960 yırı taMisatlarlntn aynî teMif ed i lmiş . 
4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Hastalanan memurların ilâç bedellerini teşkil eden bu tahsisatın'sarfiyat seyrine göre 
kâfi geleceği tesbit edilmiştir. 
Taşıt işletme masraflan : 
Taşıt onarma masraflan : 
Genel Müdürlüğün 1 aded motosikleti meveuttû'r; bü'nW benzin, lâstik ve yedek parça' 
bedelleriyle tamir masrafları karşılığıdır. Mevcut tahsisat yıllardan beM aynı olup geçen 
senenin aynı teklif edilmiştir. 
4047 sayılı Kânun gereğince verilecek fahrî tazminatlar : 
Genel Müdürlük teşkilâtında 1960 yılında teşekkül edSh HâîteF Federasyonu ile birlik
te halen 17 federasyon faaliyet halîhdÖdİT. l9Öİ"yill içinde yeniden 5 federasyonun da
ha kurulması düşünülmektedir. Bu federasyonlarda aylıklı kimselerin istihdamı müm
kün bulunduğu gibi fahri olarak çalışanlarda meteuttür: 
Fahrî çalışan üyelere 4047 sayılı Kanunun muvakkat 1 nei maddesi mucibince zaruri 
masraflarını karşılamak üzere mümasillerine verilmekte" olan üöfetlerin 1/3 ü geçme
mek şartiyle tazminat verilmesi icabetmektedir. Birçok federasyonlar yıllardan beri 
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fahrî olarak idare edilmekte olduğundan bu tertibe 1961 yılı için de 175 000 lira tahsi
sat teklifi zaruri kılınmıştır. 
Temsil masrafları : 
Genel müdürlük makamını işgal edenlerin vazifeleri icabı yapacakları ikram ve hâtıra 
kabilinden hediye, özel müracaatlere verilecek cevaplar dolayısiyle ödenecek posta,, 
telgraf ücretleri ve buket, çelenk gibi masrafların karşılığıdır. 
Geriverilecek paralar : 
Reddiyat tertibinde konulan tahsisat yıllardan beri. hiç sarf edilmemiş olduğundan bu 
sebeple 1961 bütçesine tertibin muhafazası maks"adiyle 1 lira konulmuştur. Bu tertibe 
tahsisat ihtiyaç bulunduğu takdirde* Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci madde* 
sinden faydalanarak Maliye Bakanlığından tahsisat alınması mümkündür. 
Faiz, acyo ve para taşıma masrafları: 
1960 yılı bütçesine konulmuş olan 1 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 
Mahkeme masrafları : • 
Kazanılan dâvalar neticesinde mahkemelerce takdir olunan vekâlet ücretlerinin avukat
lara verilememesi Divanı Muhasebatça kararlaştırılmış olduğundan-1960 yılında maktu-
an ayda 500 lira verilmek suretiyle bütün dâvalarımızı takibetmekte olan avukat üc
retinin artırılmasını talebetmiş bulunduğundan hem avukat ücretini artırmak ve hem 
de diğer mahkeme masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 4 000 lira zam yapılması 
zorunda kalınmıştır. 
Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar : 
Nüfusumuzun artışına paralel olarak ve hattâ bu tempodan daha hızlı olarak spor 
şubelerimizin hemen hepsinde seyirci adedleri çoğalmaktadır. Bu sebeple spor kol 
larmın • her çeşit masraflarını içine alan bu tertipteki tahsisatın da, aynı şekilde 
artması icabetmektedir. Ancak son yıllarda futbol ve diğer bâzı spor kolları varidat 
teminine başlamış olduklarından bu tertibin yükü zaruri olarak hafiflemiş olduğun
dan spor şubelerinin genişlemiş olmisma ve sporcu adedinin çok fazlalaşmasına rağ
men bu tertibe ilâve edilen 30 217 lira ile bütün ihtiyaçların karşılanması mümkün 
olacaktır. 
Spor muayene merkezleri umumi masrafları : 
.Teşkilâtın bugünkü durumuna göre bütçeye konulan 2 500 lira tahsisat kâfidir. 
Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gerekli her türlü masraf
ları : '**'''** 
Bu tertip, 1960 yılı bütçesiyle açılmıştır. Beden Terbiyesi "Genel Müdürlüğü teş
kilâtının kurulduğu tarihte Türkiye'de profesyonellik teşkilâtı olmadığı için Ge
nel Müdürlük bütçesi bu hizmetlerin icabettirdiği tahsisatı ihtiva etmekte oldu
ğundan 1953 yılında kurulan profesyonellik teşkilâtı masrafları müsabaka hasılatın
dan ayrılan % 5 lerin bütçe dışında bir hesapta idaresi mecburiyetini ortaya koy
muştur. Ancak bu şekilde muamele ifası da mevzuatımıza uygun görülmediğinden 
1960 yılı bütçesiyle % 5 1er bîr taraftan varidat bütçesine irat, diğer taraftan 
423 ncü; fasla tahsisat kaydedilmek suretiyle idare edilmiştir. 1960 yılı sona ermiş 
olduğu cihetle, bu yıl da hakiki sarfiyat ve ihtiyacı tesbit edilerek bütçeye ko
nulması mümkün olmadığından tahminî olarak geçen yıl tahsisatının aynı teklif 
edilmiştir. 
Mevcut malzeme ve vasıtaların on.\r?lması ve yenilenmesi : 
Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri : 
Spor şubeleri ve sporcu adedleri çok yükselmiş bulunması* itibariyle bu fasla konuları 
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tahsisatın ihtiyacın dununda görülebilirse de 1960 yılından itibaren bütçemizde açn-
mış bulunan 426 nca fasla 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi mucibince her çeşit 
spor malzemesi satmalmmak üzere tahsisat vermeye salâhiyet verilmiş olduğundan, 
spor faaliyetlerimizin 424 ncü fasıldaki tahsisat ile karşılanamıyan ihtiyaçları 426 n ] 
fasıldan ödeneceğinden bu fasla mevzu tahsisatın artırılmasına lüzum görülmemiştir. 
Spor saha ve tesisleri dışında 7258 «ayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak 
her türlü masraflar karşılığı : "-•<;•> 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Spor - Toto hasılatından genel müdür
lük hissesi olarak ayrılacak paralardan bu hissenin her türlü spor alet ve malzemeleri 
tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun geliş
mesine yararlı işlere sarfı kabul edilmiş olduğu cihetle saha ve tesisler dışındaki bu 
masrafları karşılamak üzere açılan bu fasla içinde lüzumlu tahsis kaydolunmak üzere 
1 lira konulmuştur. ' 
Matbaa işletmeciliği ile ilgili her türlü masraflar : 
Spor - Toto biletlerini basmak üzere 1961 yılı içinde Almanya'dan getirtilmiş bulu
nan matbaanın tesis ve işletme masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
Yapılacak işin mahiyeti hakkında geniş bir bilgiye sahip bulunulmamakla beraber 
geçen yıl tab ettirilmiş /biletler için takriben 1 420 000 liraya y a k n bir sarfiyat ya
pılmış olduğundan kâğıt, mürekkep, işçilik, idare ve saire masraflarının ancak bu 
miktar ile karşılanabileceği tahmin edilerek bu tertibe 1 420 000 lira teklif edilmiştir. 
Satınalma ve abone : 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları ; 
Genel Müdürlük teşkilâtının ihtiyaç gösterdiği kitap, mecmua, gazete bedelleriyle 
bastırılacak her nevi yayın için lüzumlu malzeme bedeli ve baskı ücretiyle cilt mas
rafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Danışma Kurulu azaları umumi masrafları : 
Beden Terbiyesi Teşkilât Kanuniyle verilmiş olan işleri yapmak üzere senenin muh
telif günlerinde toplanan Danışma Kuruluna gelen üyelerin bilûmum masrafları 
karşılığı olup 5 aylık sarfiyat seyrine göre teklif edilmiş bulunan 10 000 liranın 
1961 yılı ihtiyacına da kâfi geleceği tesbit edilmiştir. 
Japonya'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası ile Balkan Güreş. Şampiyonası umu
mi mas raf lan : 
Bu sene' Dünya Güerş Şampiyonası Japonya'da ve Balkan Şampiyonası Yugoslav
ya'da yapılacaktır. Bu müsabakalara hazırlık olarak açılacak kamplara 76 idareci 
ve sporcu katılacaktır bu sporcu ve idarecilerin kamp mahallerine gidip gelme mas-' 
rafları ile iaşe ve ibateleri ve çalışmaları için lüzumlu spor malzemesi ve yefmiye ile 
Japonya - Yugoslavya'ya gidiş - dönüş yol paralarını karşılamak üzere geçen yıl
larda yapılmış olan emsali hazırlıklar göz önünde bulundurulmak suretiyle 450 000 
lira tahsisata ihtiyaç hâsıl olacağı tesbit edilmiştir. 
Geçen yıl 'borçları : * 
1956 - 1959 yılları borçları : 
1939 - 1956 yılları horçları : 
Borçlar tertibine konulan tahsisat her yıl olduğu gibi tahmin esasına müstenittir, 
ancak bu tertiplere konulan tahsisat kâfi gelmediği takdirde Bütçe Kanununun 6 
ncı maddesi mucibince bütçenin tasurrufu mümkün tertiplerinden borçlar tertibine 
Maliye Bakanlığının muvafakati ile münakale yapılmak suretiyle tahakkuk eden 
borçlar ödenebilmekte olduğundan bu tertiplerdeki tahsisatın artırılmasına lüzum gö
rülmemiştir, - * ' 
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Hükme bağlı borçlar: 
Halen hükme başlı borç mevcut değildir. Esasen mahkemeye intikal etmiş bir hak 
iddiası da yoktur. Bu sebeple 1961 yılı tahsisatı 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve hizmetlileri* biriktirme ve yardımlaşma 
Sandığına. (memur ve hizmetlilerin Öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 
Dairelerin Ankara'da çalışan memurlarına öğle yemeklerine evlerine gitmesi zorluğu 
göz önünde bulundurularak yılda 230 gün hesabiyle öğle yemeklerine yardım olmak 
üzere yemek işleri idare etmekte olan dairelerin hizmetlerine günde 75 kuruş hesa
biyle bir yardımda bulunması Hükümetçe kararlaştırılmış olduğundan 1961 yılı büt
çesine açılmış bulunan 653 ncü fasla yukarda tahmin olunan hesaba, göre 15 000 
lira konulmuştur. 
7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor saha ve-tesislerinin her türlü ya
pım ve esaslı onarım masrafları : 
7258 sayılı Kanun gereğince yapılacak spor saha ve tesisleriyle bunlara ait onarım 
masraflarını karşılamak üzere Spor- Toto hasılatından yapılacak olan hissenin tahsisat 
kaydını teminen bu yıl (A/2) cetveli ihdas edilerek bu cetvelde açılan 741 nci fasıla 
1 lira tahsisat konulmuştur. Elde edilecek varidata göre tanzim edilecek program ge
reğince bu i tertipten sarfiyat yapılacaktır. 
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17 . 2 . 1961 
.Rapor 

Bütçe Encümeni Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Başkanlıkça tetkikimize tevdi edilen 1961 malî yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesi Başkanlıktan aldığımız esas direktifler dâhilinde Genel Müdürlükle temas edile
rek incelendi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı için tesbit edilen tahsisat miktarı 5 254 000 lira 
âdi ve 1 lira da yatırım olmak üzere 5 254 001 liradır. Geçen seneye nazaran 30 720 lira faz
lalık görülmektedir. 

1960 ile 1961 yıllan bütçesindeki tahsisatın mukayesesi : 

Hizmetin nev'i 

Personel hizmetleri 
Yönetim masrfları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yatıranlar 

1960 vılı 
bütçe tahsisatı 

Lira 

1 032 138 
353 975 

3 825 568 
11 600 
— 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

1 184 9^8 
353 175 

3 689 787 
11.100 
15 000 

Fazlası 
Lira 

162 800 
— • 

1 904 218 
. — 

15 000 

Eksiği 
Lira 

10 000 
800 

2 039 999 
500 

— 

Umumi yekûn 5 223 281 5 254 000 2 082 018 2 051 299 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 1961 yılında geçen senelere kıyasen 5 254 000 
liraya yükselmesi Hükümetimizin gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerinin inkişafı ve diğer mil
letlerin gençleri ile temas yapma imkânlarını vermiş olduğu ehemmiyetin bir delilidir. 

Bütçede geçen seneye nazaran görülen artış ve eksilme sebepleri kısaca şöyle izah edilmiştir. 
Lira 

• Artış : 
162 800 Personel masrafları (1961 yılında yapılacak % 20 nispetindeki Zam Kanununun 

tatbikatından) -
1 904 218 Daire hizmetleri: 

4 000 Mahkeme masrfalan 
30 217 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 

1 Spor saha ve tesisleri vücuda getirilmesi masraflan 
1 420 000 Matbaa işletmeciliği ile ilgili her türlü masraflar 

450 000 Japonya'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası ile Balkan Güreş Şam
piyonası umumi masraflan 

1 904 218 Yekûn 

Eksiliş : 
9 999 Geriverilecek paralar 

1 300 000 Futbolda müşterek bahisler tertibi için icabeden her türlü masraflan. 
730 000 Roma'da yapılacak Dünya Olimpiyatlarının her türlü masraflan 

2 039 999 Yekûn : 
Artış sebepleri : 

162 800 Personel masrafları 1961 yılında maaşlara yapılacak zamdan meydana 'gelmektedir. 
4 000 Mahkeme masraflan ile avukat ücretinin artması karşılığı. 
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30 217 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar faslına konan taihsisat kâfi gelmiyeceği dü

şüncesiyle ilâve olunan. / 
1 420 000 Spor - Toto biletlerini yapmak üzere Almanya'dan ithal olunan beş renkli Anilin Duruk 

Rotasyon baskı makinası Model 301 idare ve işletme masrafları karşılığı. 
450 000 Japonya'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası ile Balkan Güreş Şampiyonasına katı

lacak güreşçi ve idarecilerin kamp ve seyahat ve ikamet yevmiyeleri ile her türlü mas 
rafları karşılığı. 

1 (A/2) işaretli cetvelle yatının olarak kıonulan bu meblâğ 1960 yılında futbolda müşte
rek: bahisten (Spor - Toto'dan) elde edilen hasılattan % 40 Genel Müdürlük hissesi namı 
ile gelir bütçesinde açılan fasla irat ve 1961 yılında yeniden açılan 741 nci fasla 1 Mart 
1961 tarihinde devren tahsisat kaydolunuıp spor saha ve tesisleri vücuda getirmek ve 
idamelerini sağlamak ve Türk sporuna hizmet etmek maksadiyle bu fasıl vücuda geti
rilmiştir. 
Eksilme sebepleri : 

9 999 1961 yılında geriveıilecek bir meblâğ olmadığından geçen yıl .konulan 10 000 liradan 
9 999 lira tenzil edilerek faslın muhafazası için 1 lira bırakılmıştır. 

1 300 000 Spor - Toto'nun kuruluş masrafları olarak 1960 yılı bütçesine konulmuş olup 1961 yı
lında bu fasla ihtiyaç kalmadığından tenzil edilmiştir. 

730 000 Roma'da yapılacak Dünya Olimpiyatlarının her türlü masrafları namı ile açılan bu fasla 
kıonulan 730 000 lira hizmet ifa edilmiş ve 1961 yılında bu fasla ihtiyaç kalmamış olmakla 
tenzil edilmiştir. 
1959 - 1960 yıllarındaki tescilli kulüp ve sporcu sayısı mufoayesesi. 

1959 1960 

KuMip sayısı 
Lisanslı sporcu 
Profesyonel takımı olan kuMıp 
Profesyonel oyuncu 

1 567 
104 750 

50 
1 826 

1 616 
104 150 

50 
1 906 

B. M. Varidatın nev'i 

Gelir bütçesi 
1960 yılı . 1961 yılı 

için tahmin için tahmin 
olunan olunan 

1961 yılma göre 
Fazlası Eksiği 

1 Genel bütçeden yardım 
2 Spor faaliyetlerinden elde edlecek va

ridat 
3 Teberrular 
4 Çeşitli varidat 

1 Profesyonel takımların yapacakları mü
sabakalardan elde edilecek hâsılattan 
federasyon hissesi 

2 Futbolda müşterek bahis hasılatından 
elde edilecek gelir 

3 Matbaa işletmeciliği ile elde edilecek 
gelir 

4 Diğer çeşitli varidat 

2 153 280 2 204 999 51 719 

101 000 
1 

1 000 100 000 

605 000 

2 100 000 

14 000 

950 000 

1 

1 500 000 
10 000 

345 000 

— 

1 500 000 
___ 

— 

2 099 999 

4 000 
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5 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 250 000 588 000 338 000 — 

Yekûn 5 223 281 5" 254 001 *2 234 719 2 203 999 

5 254 001 2 234 719 
5 223 281 2 203 999 

30 720 30 720 
Geçen yıla nazaran 1961 yılı gelir bütçesinden 30720 lira bir fazlalık görülmektedir. 
Birinci faslı teşkil eden genel bütçeden yardım 2 204 999 liradır. 
1961 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelde görüleceği üzere Hazine yardımı geçen seneye na

zaran 51 719 lira fazladır. 
Bu meblâğ da personel ücretlerine yapılacak zama yardım olarak ilâve olunmuştur. 
2 nci faslı teşkil eden (Spor faaliyetlerinden elde edilecek varidat) 1 lira görülmekte ise de 

federasyonların yapmış olduğu millî ve temsilî müsabakalardan elde edilen hasılat bu fasla irat 
kaydolunmaktadır. Ezcümle: 

1960 yılında 31.12.1960 tarihine kadar elde edilen gelir 832 380,85, 
1959 yılında 1 255 742, 
1958 yılında 1 132 695, * 
1957 yılında 1 054 181 lira hasılat temin edilmiştir. 
1960 yılında bu hâsılatın düşmesinin sebepleri arasında İstanbul'da yapılacak Milletlerarası 

Voleybol Turnuvası ile, İstanbul ve Adana'da yapılacak Türkiye Bulgaristan Güreş müsabakala
rının örfi İdare dolayısiyle keza Binicilik Federasyonunun İstanbul ve Ankara'da yapacağı 2 nöî 
Beynelminel Konkur İpiklerin de at vebası dolayısı ile iptal edilmesinden husule geldiği anlaşıl
mıştır. ı 

3 ncü faslı teşkil eden teberrular. 
Hakiki veya hükmi şahıslar tarafından yapılan bağışlar bu fasla irat kaydedilir. 
4/1 nci faslı teşkil eden Profesyonel takımların yapacakları müsabakalardan elde edilecek 

hâsılattan % 5 federasyon hissesi olarak tahsil olunup bu fasla irat kaydolunmaktadır. 
1960 yılında bu miktar 605 Ö00 lira idi, 1961 yılında 345 000 lira fazlası ile 950 000 liraya çı

karılmıştır. , • 
Temin olunan bu gelir profesyonellik hasılat, talimatname gereğince" Federasyon Heyeti ile 

.stanbul - Ankara ve İzmir'de teşekkül eden büro personeli ile Hakem Komitesi, Teknik Komite 
İzalarma, antrenör ücretlerine ve profesyonel kulüplerine yardım ve diğer hususlara sarf olunur. 

4/2 Futbolda müşterek bahis hasılatından elde edilecek hâsılat nâmı ile 1960 yılında açılan bu 
' esaba bir lira tahsisat konulmuştur. 

Yıl içinde elde edilen ve edilecek hasılat bu fasla gelir ve 741 nci fasla da tahsisat kaydolunur. 
•30.1.1961 tarihine kadar 1.960 yılında tahsil olunan Spor - Toto hasılatı 10 047 804,57 lira-

iır. Bu meblâğ 28 Şubat 1961 tarihine kadar 4 haftalık müsabakalardan tahminen 750 000 lira 
ıesabı ile 3 milyon lira daha bir artış göstererek 1 Mart 1961 malî yılma ceman 13 047 804,57 
ira devren tahsisat kaydolunacaktır. 

Bu hasılatla spor tesisleri vücuda getirilmesi 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi iktizasın
dandır. 

4/3 matibaa işletmeciliği ile elde edilecek gelir 'bu fasla konulan 1 500 000 lira gelir Spor -
'oto biletlerinin haftalık baskı adedi 800 000 ilâ 1 000 000 civarındadır. Bu miktarın 1961 
e daha da artması mümkündür. Mezkûr biletlerin kendisine göre olan hususiyeti ve karbonlu 
luşu 'her matbaa bu tabı işini yapamamaktadır. İdare bu müşkülâtı göz önüne alarak 1960 yılın
ca Almanya'nın Ko'blenz şehrinde bulunan Alman Spor - Toto (biletlerini ıbasan Peter Matbaası ile 

( S. Sayısı: 4 ) 
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anlaşarak Türkiye'de olmıyan 5 renkli basan Anilin Duruk Rotasyon baskı maMnasının alınması
na mutabık kalınmış ve 'kanuni muameleleri tekemmül etmiş ve siparişi yapılmıştır. Bu matbaa
nın bedeli de 142 032 Dm. akreditif açılarak 305 302 05 lira T. C. Merkez Bankasına öden
miştir. 

Şubat sonunda gelip monte edilerek faatileye bağlıyacaktır. 
Umum Müdürlük bu matbaayı 1960 yılı bütçesinin 425 nci fasla mevzu tahsisattan ödemiştir. 
Matbaayı Spor - Toto biletlerini basmak ve bilet bedelinden elde edeceği hasılatla personel, kâ

ğıt, malzeme, mefruşat ve saire masraflarını yapmak 'kararındadır. 
Ancak matbaanın Spor - Toto Teşkilâtı içerisine alınarak bir elden idaresi mümkündür. Böy

le yapılması uygun görüldüğü takdirde Genel Müdürlük bütçesinden ödenen 305 302 05 liranın 
28 . 2 . 1961 tarihinden evvel Spor - Toto Müdürlüğü tarafından ödenmesi iktiza eder. Bu hu
sustaki karar yüksek encümenindir. 

4/4 diğer çeşitli varidat : 
1960 yılında yukarda arz olunan gelirlerin dışında plân kopya satışı, müruruzamana uğnyan 

emanetlerin yıl sonunda irat kaydı gibi bu nevi hasılatın bu fasla kaydı icabetmektedir. Bu mak
satla 10 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

5 nci fasla konulan 588 000 lira nakit ise 'bilûmum fasıl ve maddelerden yapılan masraflar 
Hazineden alınıp banka cari lıesalbına nakden kaydolunur. Bu nakit meyanmda 423 ncü profes
yonel kulüplerin spor faaliyetlerinden elde edilen meblâğ da yıl içinde sarf olunmadığı takdirde 
bu mi'ktar içinde nakden cari seneye aktanlır. Bu bakımdan geçen seneye nazaran 338 000 lira 
bir artış görülmektedir. 

Spor faaliyetleri : 
Spor faaliyetleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün 17 federasyonu tarafından yürütülür. 67 

bölgede yapılan mahallî spor faaliyetleri hariç, Türkiye Birincili'kleri, bölgelerarası ve gruplar-
arası müsabakalarla yurt içinde ve dışında temsilî ve millî müsabakalar federasyonların çalışma 
programlarına dâhildir. 

Atıcılık 
Atletizm 
Basketbol 
Bisiklet 
Binicilik 
Boks 

T< 

Dağcılık ve kış sporları 
Eskrim 
Futbol 
Güreş 
îzcilik ve j 
Kürek 
Tenis 
Voleybol 
Yelken 
Yüzme 
Halter 
Okul spor 
Okçuluk 

jimnastik 

yurtları 

emsilî 

5 
9 
8 
6 
1 
6 
6 
4 
6 
4 
2 
3 
5 
1 
8 
4 
3 

Millî 

7 
4 
1 
4 
4 

2 
13 
9 

1 
4 

2 
1 

2 

421 nci fasılda spor faaliyetlerinin .gerektirdiği masraflara karşılık geçen seneye nazaran 
30 217 liralık bir artış bulunmakta ise de 18 federasyonun hazırlamış oldukları yıllık faaliyet 

( & Sayısı: 4 ) 
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progVamlan gereğince yapılacak olan faaliyet masrafları 5 000 000 liranın üstünde bulunmak
tadır. Bununla beraber Umum Müdürlük federasyon faaliyetlerinden bir kısmından sarfınazar ve 
fakat 196Ö yılı anlaşmaları gereğince aşağıdaki faaliyetlerin yapılması lüzumu üzerinde İsrarla 
teklif ve temennilerimiz ve bağlantıların yerine getirilmesi hususu göz önüne alınarak federas
yonların memleket içi ve memleket dışı tren, uçak, vapur ücretleri ile otel ve kamplardaki iaşe ve 
ibate masraflarının yükselişinden ve bilhassa Voleybol Avrupa Şampiyonası bu yıl İstanbul'da ya
pılacaktır. 

6 devletin iştirak edeceği bu turnuvaya 200 000 lira civarında, keza 1960 yılında iptal edilen 
Avrupa Beynelmilel Konkur Îpiklerin 1961 yılı Eylül ayında fatambul'da ve Ankara'da yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu faaliyet için de 450 000 lira civarında bir masraf m yapılması zaruridir. 
Avrupa Tenisi Şampiyonasının 1961 yılında Türkiye 'de yapılması teklif -edilmektedir. Bu faali

yet için de 150 000 lira civarında bir masraf yapılması halinde 800 000 liranın bu üç federasyon için 
ilâveten verilmesi zaruridir. 

Diğer 15 federasyon için de 300 000 lira ilâve Ibuyrulduğu takdirde ceman 1 000 000 liranın 
421 nci spor faaliyetleri faslına ilâvesine ve bu meblâğın 2 134 785 liraya iblâğını zaruri görmekte
yiz. 

Gelir ve gideri mütevazin olarak tanzim edilmiş "bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 
malî yılı bütçesinin yukarda belirtilen miktarların ilâvesi ile l^ulünüsaygıiarıanızla rica ederiz. 

Selâhattin Özgür 

Not. : 

(Enternasyonal Voleybol Turnovaeı) Mayıs ayında İstanbul'da yapılacaktır. 
Rusya, Çtekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Fıransa, İran, Lübnan, italya takımları iştirak ede

ceklerdir. 

(9 . Sayısı t 4 ) 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/5 
Karar No : 8 

18.2.1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24.1.1961 tarihli ve 71-1394/240 sayıL 
tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesini komisyonumuz adına tetkik eden 
raportörümüzün izahatı dinlendikten ve Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mevzular üze
rinde sorulan sualler Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölün: 
ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Genel Müdürlük bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nispetle 30 719 lira fazlasiyle 5 254 000 ve-yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
de 1 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçesinde 
ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

Bölümler üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 311 nci 4047 sayılı Kanun gereğin 
ce verilecek fahrî hizmetler tazminatı bölümünden 25 000 liranın tenzili ve 421 nci spor faaliyet 
lerinin gerektirdiği masraflar bölümüne de 25 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş- ve (A/l) işareti: 
cetvel yapılan bu değişiklikle ve (A/2) işaretli cetvel ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil 
mistir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1961 gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu Hükü
metçe 5 254 001 lira olarak tahmin ve teklif edilmiş olup bd gelir, 2 204 999 lirası genel büt 
çeden yapılacak yardımdan ve geri kalan kısmının ise kendi çeşitli gelir kaynaklarından tahas 
sul etmektedir. 

(B) işaretli cetvel üzerinde yapılan inceleme sonunda tahmin ve tesbit edilmiş olan gelir ir 
kamları komisyonumuzca da uygun görülmüş bölüm ve madde numaralarında tashihat yapma. 
suretiyle mezkûr cetvel de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Maddelerinde kelime değişiklikleri yapılmak suretiyle komisyonumuzca kabul olunan Bedeı 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ilişiği bulunan cetvellerle birlikt 
Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Başkanvekili 
Doğan Avni 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
özgür Selâhattin 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

' Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
özkaya M. Şükran 

Sekreter 
Baser Adnan 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Melen Ferid 

üye 
Yıldız Ahmet 

Üye 
Zamangil Cahid 

(S. Sayısı: 4 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü-
dürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 254 000 lira ve yatırım masrafla
rı için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 254 001 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsili
ne 1961 'bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
(kanunun 19 unou maddesine giren hizmetlerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cevelde göste
rilmiştir. 3656 sayılı Ikanunun 9 uncu maddesi N 

gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
.tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile Teşriî organa sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1961 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılıoak tahsisattan-
Ödenir. 

1941 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış vıe karşı-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. T— Ayniyle kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. •— Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S, Sayın* A) 
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lıklari yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1961 yılı bütçesinin ilgili Hizmet tertiplerinden 
veya 3 ve 4 üncü kısım fasılları ibakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa* 
retli cetvelin ükinci faslına varidat, diğer ta
raftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421,423 ve 
426 ncı fasıllarına tahsisat kaydedilir. 

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 uncu maddesi gereğince Merkez İstişare 
Heyetinin kabul etmiş olduğu Futbol Profes
yonellik Talimatnamesinin 34 üncü maddesi 
gereğince profosyonel takımlar arasında yurt 
dâhilinde bölgesi içinde veya dışında yapılacak 
maçlardan elde edilecek bürüt hasılatın % 5'i, 
amatör takımlarla yapılacak maçlardaki brüt 
hasılatın !% 3'ü futbol federasyonu hissesi ola
rak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelin ilgili faslına varidat diğer taraftan 
(A/l) işaretli cetvelin ilgili faslına tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 9. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T, Feyzioğlu 

B. Ko. 

Devlet Bakanı 
E. Mumçuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Ktziloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Göhdoğan 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiftir. 

•MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. —Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşfcın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba, 
§. Kocatopçu 

imar ve îskân Bakanı 
F. Yavvtz 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
B. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtaktlıç 

- Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Baban 

(S. Sayısı: 4) 
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A/l - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yüı için 
Hûküımetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 
204 

206 

10 
20 

10 
20 

10 
20 
30 

1 ' ' 1 • - — ' 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaş ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Ba$ka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

298 800 
1 

298 801 

155 300 
290 400 

445 700 

93 000 

68 850 

8 500 
1000 
2 000 

11 500 

392 600 
1 

392 601 

184 300 
324 400 

508 700 

93 000 

68 850 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

392 600 
1 

392 601 

184 300 
324 400 

508 700 

93 000 

9 

68 850 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

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

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-
»ekleriyle artış farkları 47 69S 

(S. Saym:4) 
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M. 

12 
13 
14 

15 

üdeoaeğhı çeşidi 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil tahsisatı 
Emekli/ dul ve yetim maaşı 

İkinci kısım toplamı 

1960 
yılı 

1 ödeneği 
Lira 

5 514 
30 000 

2 880 
15 000 

101 086 

3 000 
10 200 

1 032 138 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 514 
20 000 

2 880 
15 000 

97 086 

3 000 
10 200 

1 184 938 

6 514 
20 000 

2 880 
15 000 

97 086 

3 000 
10 200 

1 184 938 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

• ' * * ; • : • • : 1 . 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

""•'ıM^-? ''''..-• 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

v '" :::-"K':: "--ı 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
12 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcıralu 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

4 500 

10 000 
12 500 

22 500 

73 000 
6 800 

4 000 
8 750 

4 500 

10 000 
12 500 

22 500 

73 000 
6 800 

4 000 
8 750 

4 500 

10 000 
12 500 

22 500 

73 000 
6 800 

4 000 
8 750 

(S, Bayisi: 4 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

30 Müfettişler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayûV Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

21 Taşıt işletme giderleri 
22 Taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

4047 sayılı Kanun gereğince 
-verilecek fahri hizmetler 
tazminatı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geriverilecek paralar 
Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 
Mahkeme giderleri 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği giderler 
Spor muayene merkezleri umu
mi giderleri 
Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyetleri dolayısiyle ifası 
gerekli her türlü giderleri 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

m - — — — « m . • • - • ı » M l . « ı • m ••• • — • • — — - • • • . 

7 000 7 000 7000 

10 000 10 000 10 000 

29 750 29 750 29 75Ö 

1 500 1 500 1 500 

1 500 1 500 1 500 
1 000 1 000 1 000 

2 500 2 500 2 500 

175 800 175 800 150 000 

358 975 353 175 328 175 

1 500 1 500 1 500 
10 000 1 1 

1000 1000 1000 

8 000 12 000 12 000 

1 104 568 1 134 785 1 159 785 

2500 2500 2500 

605 000 605 000 605 000 

(S. Sayısı:*) 
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ödeneğin çeşidi 

Spor malzemeleri 
Mevcut malzeme ve vasıtaların 
onarılması ve yenilenmesi 
Satmalmacak spor vasıta ve 
malzemeleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

3 000 

40 000 

43 000 

1961 jn 
Hükümetçe 

' istenen 
Lira 

3 000 

40 000 

43 000 

ılı için 
Komisyonca, 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

40 000 

43 000 

7258 sayılı Kanun gereğince 
futbol müsabakalarında müşte
rek bahisler tertibi için icab-
eden her türlü giderler 
Spor saha ve tesisleri dışında 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince yapılacak 
her türlü giderler karşılığı 
Matbaa işletmeciliği ile ilgili 
her türlü giderler 
Yayym giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda giderleri 

Bölüm toplamı 

1 300 

0 

0 

3 000 

7 000 

10 000 

o 

1 420 000 1 420 000 

3 000 

7 000 

10 000 

3 000 

7 000 

10 000 

Danışma Kurulu azalan umu
mi giderleri 
Roma'da yapılacak Dünya 
Olimpiyatlarının her türlü 
giderleri 
Japonya'da yapılacak Dünya 
Güreş Şampiyonası ile Balkan 
Güreş Şampiyonası umumi gi
derleri 

10 000 

730 000 

10 000 

450 000 

10 000 

450 000 

Dördüncü kısım toplamı _ 3 825 568 . 3 689 787 3 714 787 

(S. Sayısı: 4) 
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Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yıllan borçlan 
1939 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

3 000 

.• 5000 
100 

5 100 

3 500 

11 600 

3000 

5 000 
100 

5 100 

3 000 

' i l 100 

3 000 

5 000 
100 

1 

5 100 

3 000 

11 100 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Memur ve Hizmetlileri Bi
riktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

0 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 032 138 
353 975 

3 825 568 
11 600 

0 

5 223 281 

1 184 938 
353 175 

3 689 787 
11 100 
15 000 

5 254 000 

1 184 938 
328 175 

3 714 787 
11 100 
15 000 

5254 000 

(S. Sayısı: 4) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

Satınalma, yapı tesis ve 
sermaye tahsisleri 

7258 sayılı Kanun gereğince 
vücuda getirilecek spor saha 
ve tesislerinin her türlü yapım 
ve esaslı tamir giderleri 

Yatırımlar toplamı 

1960 
yy l 

ödeneği 
Lira 

0 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

B - CETVELİ 

B. M. 

1 
2 

3 
4 

Gelirin çeşidi 

1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

Umumi bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
Profesyonel takımların yapa
cakları müsabakalarda elde 
edilecek hasılattan federasyon 

1 
101 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen ^ tahmin edilen 
Lira Lira 

1 
1 000 

2 153 280 2 204 999 2 204 999 

1 
1 000 

hissesi 
Futbolda müşterek bahis hası
latından elde edilecek gelir 
Matbaa işletmeciliği ile elde 
edilecek gelir 
Diğer çeşitli varidat 

Bölüm toplamı 

Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

605 000 

2 100 000 

0 
14 000 

2 719 000 

250 000 

950 000 

1 

1 500 000 
10 000 

2 460 001 

588 000 

950 000 

1 

1 500 000 
10 000 

2 460 001 

588 000 

Toplam 5 223 281 5 254 001 5 254 001 

( S. Sayısı: 4 ) 
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C"- CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirin 
dayanakları 

-A 

Nev'i Tarihi 

Kanun 16 . 7 . 1938 
» 29 . 4 . 1959 

-

G. Memuriyetin nev'i A 

1 Teknisiyen 
4 Tetkik Memuru 
5 Memur 
6 » 
8 » 
9 » .. 

10 » 
8 Kaloriferci 
8 Santralci 
8 Hastabakıcı 

?ry. } < • • ' • " 

F. 

' Numarası 

ded 

1 
2 
2 
9 
3 
7 

10 
1 
1 
1 

3530 
7268 

' 

Ö Z E T İ 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Ka
nunu 

D - CETVELİ 
Ücret 

1 250 
800 
700 
600 
450 
400 
350 
450 
450 
450 

E - CE! 
Tahsisa 

0. Memuriyetin nev'i 

10 Laborant 
8 Şoför 

10 Daktilo 
12 Dağıtıcı 
11 Hademe 
12 » • 
13 » 

s . , < 

FVELt 
itin nev'i 

ı * 

Aded 

2 
1 
5 
1 
5 
2 
2 

56 

Ücret 

350 
450 
350 
250 
300 
250 
200 

203 Geçici hizmetliler ücreti. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 

yardımcı personelim ücretleri 

L - CETVELÎ 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 
7 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

Beis Muavini 
Mütercim 
Mimar 
Mimar Muavini 
Fen Memuru (Ressam) 
Sekreter 
Mütercim 
Doktor 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 

800 
700 
800 
700 
600 
600 
600 
500 

( S. Sayısı: 4 ) 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 10 — Memurlar ücreti 
Madde 20 — Hizmetliler ücreti 

Bölge ve federasyonlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalışan memurlarla perso
nelin ücretleri merkezden ve (bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419. — Mahkeme masraf lan 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421. — Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve v 

idarecilerinin (memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, 
haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, sinemaj ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği ha
linde bando ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcu
ların giydirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri masrafları, beden terbiyesi ve spor temas ve hare
ketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt.ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muha
faza kaplarının yaptırma, satmalma, taşıma, tanzim, onarma değiştirme masrafları millî bayramlar
da ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların bu törenlere katılmalarının gerektirdiği mas
raflar; afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten nizamname ve ta
limatname, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sinema 
ve fotoğraf filmi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satmalma ve işletme masrafları, 
spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı olarak 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüp
lerine para ve malzeme yardımları, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işin
den ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazançlarını • giderme bakımından yapılacak tazminat 
ödemeleri (resmî vesika alınması müminin olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı (remel Müdür
lükçe takdir olunur). 

Nizamname gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzeri
ne .verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, 
uğurlama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad ve
ya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kjra bedelleri veya yapılacak anlaşma 
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat, onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan 
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya 
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları ve federasyonlarca 
başka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kurs
lara çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince 
verilecek gündelikleri ile yol paraları, federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve 
millî olimpiyatlar komitesi masrafları, genel müdürlükte tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, 
mihmandar gişe, ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleri ile günlük başka gerekli 
masrafları, beden terbiyesi ve spor 'propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplan
tıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası 
zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağırdıkları yerlere giriş ücretleri ile 
federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, kontrol, 
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol para
ları, beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, bilûmum vergi ve rüsum, yevmiye, spor ka-

(S. Saym:4> 
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salarına kargı sporcuların sigorta ücretleri, öballar spor yurtlarının Genel Müdürlük programla
rına k e l l i k olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esasla
ra göre tahakkuk edecek masrafları ile Binicilik Federasyonunea tertibedüecek ıhor nevi biniciMk 
müsabakalarında kullanılacak hayvanların hususi vagon v ve ambarlarda yapılacak nakil masraf-
lan, yem bedelleri, ahır kiralan, sair masraflaı ı ile seyislerinin yukardaki esaslar dâhilinde öde
necek yevmiye ve, sair zaruri masrafları ve satmalmacak mâni ve bu mânilerin tamir-bedelleri. 

Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masrafları 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 423 — Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gerekli her türlü 
masrafla» 

Bu fasla mevzu tahsisat, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez İstişare Kurulu tarafından 
hazırlanan profesyonellik ve masraf talimatnameleriyle şart kılındığı hizmet ve hususlara sarf edilir. 
Profesyonellik hizmetlerinde istihdam edilecek yerli ve yabancı uzmanlarla federasyon idare heyetleri 
ve personelin ücret ve yevmiyeleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 424 — Spor malzemeleri 
Madde 12 — Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri 

Beden terbiyesi ve spor temas heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait muha
faza kablarmm yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 426 — Spor saha ve tesisleri dışında 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak 
her türlü masraflar karşılığı 

7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince satmalmacak her türlü spor âlet, vasıta ve malze
menin bedelleri ve her nevi spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 427 w Matbaa işletilmesi ile ilgili her türlü masraflar 
Spor - Toto biletlerini basacak matbaanın işletilmesi; gerekli makina, yedek parça ve diğer mal

zemelerin satın-alınmasi, matbaa için tutulacak binanın kira bedeli, tefrişi, bilet tabı gibi matbaa hiz
metleriyle ilgili bilûmum masraflar ile istihdam edilecek yerli ve yabancı personelin, işçilerin ücret 
ve yevmiyeleri, sigorta primleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 7258 sayılı Kanun gereğince yapılacak saha ve tesisler 
karşılığı 

Teknik eleman ücret ve yevmiyeleri de bu tertipten ödenir. 

( S ^ S # T S I « 4 ) 
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E - CETVELİ 

1960 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslı ile 204 ncü ecnebi uzman 
ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri faslına konulan tahsisattan Bakanlar Kurulu

nun 24 .3.1960 tarih ve 4/12809 sayılı Kararı ile kabul edilen kadrolar 

F. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Kadro unvanı 

Güreş mütehassısı 
Güreş müşaviri 
•Futbol çalıştırıcısı 
Güreş antrenörü 
Güreş çalıştırıcısı 
Atletizm antrenörü 
Güreş öğreticisi 
Atletizm çalıştırıcısı 
Motorcu 
Çalıştırıcı 
Antrenör 

Yekûn 

Ecnebi uzman 
» » 

. Yekûn 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

2 
1 

3 

Aylığı 

1 250 
1 100 

950 
800§ 

700 
500 
450 
400 
400 
400 
300 

4 000 
3 475 

Tutarı 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 000 
450 
400 
400 
400 
300 

8 250 

8 000 
3 475 

11 475 

Yıllık 
tutarı 

15 000 
13 000 
11 400 
9 600 
-8 400 

12 000 
5 400 
4 800 
4 800 
A 800 
3 600 

93 000 

Altı 
aylığı 

48 000 
20 850 

68 850 

Kadro 
müddeti 

Altı aylık 
» 

>>©-« 

(S. Sayısı: 4 ) 
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1 9 6 1 YILI 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bütçesi 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1/15) 

T, a. 
Başbakanlık $4.1. 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-1402/248 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . .1961 tarihinde kararlaştırılan Petrol Dair-esi 
Reisliği 1961 yılı Bütçe «kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikfl eriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Balkanı ve Barbakan 

Cemal Gürsel 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

B. M. 

201 11 Memurlar maaşı : 
Geçen yıl tahsisatından 149 000 lira fazlasiyle 549 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Mukaveliler maaşı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gelmeyeceğinden 32 100 lira fazlasiyle 213 300 lira tahsisat 
konulmuştur. 

21 Açık maaşı 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tahsisatından 20 400 lira fazlasiyle 172 800 lira tahsisat konulmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hikmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Geçen yıl tahsisatından 65 000 lira noksanijyle 75 000 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksanîyle 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur, 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ncİ maddesi gereğince ödenecek ödemeler: 
Faslın muhafadası için 1 lira konulmuştur. 

(S. Sayım: 16) 



B. M. 

209 11 % 6 emekli ve ,% 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı: 
Geçen yıl tahsisatından 13 412 lira fazlasiyle 46 062 lira tahsisat konulmuşur. 

12 !% 1 ek karşılıklar: 
Geçen yıl tahsisatından 48 lira fazlasiyle 5 548 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl tahsisatından 20 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

15 Diğer ödemeler: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrası): 
Geçen yıl tahsisatı, kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

301 10 Kırtasiye : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Geçen yıl tahsisatından 4 000 lira noksaniyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira noksaniyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. . 

40 öteberi : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 10 lira tahsisat konulmuştur. 

304 11 Posta telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira noksaniyle 2 000 lira. tahsisat konulmuştur. 

21 Telefon masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

305 Kira bedeli : 
Geçen yıl tahsisatından 25 000 lira noksaniyle 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatından 30 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Geçen yıl tahsisatından 14 000 lira noksaniyle 8 000 lira tahsisat konulmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yıl tahsisatı \Mi geleceğinden aynen konulmuştur. 

309 21 İşletme masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur, 

(S. Sayısı? 16) 
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B. M. 

22 Onarma masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira noksaniyle 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

407 30 Geliverilecek paralar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur, 

40 Mahkeme harçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

417 10 6326 sayılı Petrol Kanununun 9 ve 87 nci maddelerini ilgilendiren masraf petrol hakkı 
sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâfisi m aksa-
diyle yapılacak ödeme ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen tahsisat konulmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51, 52 ve 116 neı maddelerinin gerektirdiği 
masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 6 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere 
verilecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 30 000 lira noksaniyle 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gereceğinden aynen konulmuştur. « 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi greeğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
1961 gelirine nispetle tahsisat konulması icabettiğinden geçen yıl tahsisatından 1 006 
lira fazlasiyle 2 435 lira konulmuştutr. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

502 10 Eski yıl borçları (1954 - 1959) 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

653 Memurlara yedirilecek yemeğin günde 75 kuruş Hazine karşılığı : 
Bu madde Millî Birlik Komitesinin kararları gereğince yeniden ihdas edilerek 6 452 
lira tahsisat konulmuştur. 

(& S*ywi:l*) 
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VARİDAT BÜTÇE GEREKÇESİ 

M. 

1 Yatırımlar dışında kalan Hazine varidatı • 
Aşağıda kendi fasıllarında izah edildiği veçhile Petrol Dairesinin geliri 2 434 036 
lira geçen yıldan devreden nakit mevcudu 500 452 lira olup ceman yekûn 2 934 488 
lira tahmin edilmiştir. 
1961 yılı (A) işaretli cetvel yekûnu 1 407 000 lira olduğundan her ikisi arasında 

. 1 527 488 lira gelir fazlası mevcut bulunmakla 1961 malî yılında Hazine yardımına 
ihtiyacolmadığı. 
Petrolden Devlet hakkı : 
Bu varidat 2 434 026 lira tahmin edilmiştir. 6 ncı bölgede 15 şirket 222 sahada 
9 929 528 hektar arazide petrol aranmaktadır. 
6326, 6558, 6987 sayılı kanunlara göre bu mahallerden bir kısmının birinci ve ikinci 
diğer kısmının 3 ve 4 ncü 5 ve 6 ncı senelerini ikmal ettiğinden 56 ncı maddeye göre 
alınacak Devlet Hakkı ile 69 ncu maddesine göre işletme mahallerinden alınacak 
Devlet hakkı tutarı. 

Lira 

2 446 789 1961 malî yılı zarfında 56 ncı maddeye göre alınacak Devlet Hakkı 
16 640 1961 malî yılı zarfında 69 ncu maddeye göre alınacak Devlet Hakkı 

2 463 429 Yekûn Devlet Hakkı tutarı 
29 393 İki arama sahasından Devlet Hissesi alınmakta olduğundan bu sahalara 

ait Devlet Hakkı indirilmiştir. 

2 434 036 196.1 malî yılında tahoil edilecek Devlet Hakkı tutarı 

Ruhsal 
adedi 

31 
1 
6 
1 
28 
1 

68 

Gün 

365 
221 
181 
40 

50 kuruşa 
tâbi saha 
hektar 

1 413 934 
49 884 
92 967 
43 511 

1 600 296 

Tutarı 
Lira K. 

711 911,00 
15 101,86 
23 050,70 
2 384,16 

752 447,72 

Gün 

144 
184 
325 
365 
356 

100 kuruşa 
tâbi saha 
hektar 

_. 
49 884 
92 967 
43 511 

1 188 469 
49 972 

1 424 803 

Tutarı 
Lira K. 

19 680,24 
46 865,50 
38 742,63 

1 188 469,00 
48 739,79 

1 342 497,16 

(& Sayım; 16) 



150 kuruşa 
tâbi saha Tutarı 
hektar Lira K. 

Saha 
yekûnu 
hektar 

Tahakkuk 
yekûnu 

Lira K. 
% 20 
Lira K. 

1 413 934 711 911,00 142 382,20 
49 884 34 782,10 6 956,42 
92 967 69 916,20 13 983,24" 
4â 511 41 126,79 8 225,36 

1 188 469 1 188 469,00 237 693,80 
499,72 1 848,28 49 972 50 588,07 10 117,61 

499,72 1 848,28 2 838 737 2 096 793,16 419 358,63 

( S; Sayan : 16 ) 



50 kuruşa 
tâlbi isallıa 

Mctar 

1 600 296 

1 600 296 

Tutarı 
Lira 

752 447 

-

752 447 

72 

72 

Gün 

353 
340 
213 
198 
102 
101 

100 (kuruşa 
tâfei saiha 

hektarı' 

1 424 803 
297 % 9 

99 876 
149 615 
340 064 
146 622 
192 802 

2 651 011 
. „:,':: ", 1 ",",•,'::,„•! 

Tutarı 
l i r a 

1 342 497 
287 457 

93 035 
87 309 

184 472 
40 973 
53 350 

2 089 096 

K. 

16 
01 
10 
48 
82 
81 
64 

02 

Gün 

12 
25 

152 
167 
263 
264 
365 
329 
328 
326 

150 kuruşa 
tâbi saha 

hektar 

49 972 
297 229 

99 876 
149 615 
340 064 
146 622 
192 802 

5 418 391 
197 893 
49 174 

199 125 

7 140 763 

(Si Sayısı: 16) 
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Tutarı 
Lira 

1.848 
14 657 
10 261 
93 458 

233 386 
158 472 
209 176 

8 055 536 
200 739 
66 283 

266 772 

9 310 593 

K. 

28 
86 
22 
06 
27 
06 
78 
50 
38 
85 
74 

00 

Gün 

36 
37 
39 

200 kuruşa. 
tâbi saha 
hektar 

197 
49 
199 

446 

893 
174 
125 

192 

Tutarı 
Lira 

29 
9 
42 

81 

287 
969 
552 

809 

•K, 

22 
44 
61 

27 

Saha 
yekûnu 
hektar 

2 838 737 
297 229 
99 876 
149 615 
340 064 
146 622 
192 802 

5 418 391 
197 893 
49 174 
1.99 125 

9 929 528 

Tahakkuk 
yekûnu 
Lira 

2 096 793 
302 114 
103 296 
180 767 
417 859 
199 445 
262 527 

8 055 536 
230 026 
76 253 

309 325 

12 233 946 

K. 

16 
87 
32 
54 
09 
87 
42 
50 
60 
29 
35 

01 

% 20 
Lira 

419 358 
60 422 
20 659 
36 153 
83 571 
39 889 
52 505 

l 611 107 
46 005 
15 250 
61 865 

2 446 789 

K. 

63 
. 97 
26 
51 
82 
17 
48 
30 
32 
66 
07 

19 

Türkiye Petrolleri A. O. nın 6326 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi 
gereğince mevcut 2 080 hektar işletme sahasının Devlet hakkı tu
tarı 2 080 X 8 16 640,00 16 640,00 

1961 yılı'Devlet hakkı tahakkuk yekûnu 12 250 586,01 2 463 429,19 

Türkiye Petrolleri A. O. nın ile Califorııia'mn arama sahaları için
de petrol bulmuş olduklarından bu sahalar için Devlet hissesi verme
leri hasebiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 56 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrasına göre bu sahaların Devlet hakkı tutarı indirilme mecburi
yetinden -• 146 965,50 29 393,10 

B. M. 

1961 yılı tahakkuk Devlet hakkı yekûnu 12 103 620,51 2 434 036,09 

Müteferrik varidat : 
Bu faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
Teberrular : 
Bu faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar 
Hazine yardımı şeklinde olan varidat ve malî yıl sonuna kadar yapılacak tediyat göz 
önünde bulundurularak bunlar arasında devredilecek nakit mevcudunu teşkil .eden 
500 452 lira olarak tahmin edilmiştir. 

( S. Sayısı •. 16 ) 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T- C. 
Kurucu Meclis 20 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/15 
Karar No: 13 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı 'bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Kurucu 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24 . 1 . 1961 tarihli ve 71 - 1402/248 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sanayi Bakanı, Petrol Dairesi Başkanı 
ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün 
verdiği izahat dinlendikten ve müessesenin faaliyeti ile ilgili sualler Hükümet mümessilleri tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine •geçilmiştir. 

Petrol Dairesi bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran 83 419 lira fazlasiyle 1 407 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır 

Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçesinde her 
bölüm ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

(A/ l ) işaretli cetvelin bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda mevzu ödeneklerin 
hizmetlere kifayeti görülmüş ve her hangi bir değişikliğe lüzum ve ihtiyaç hâsıl olmamıştır. 

Petrol Dairesinin 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da masraf cetveli yekûnuna 
tekabül etmek ve Hazine yardımına ihtiyacı olmadan kendi gelir kaynaklarından temin edilmek su
retiyle 1 407 000 lira olarak Hükümetçe hazırlanmış bulunup komisyonumuzca cetvel üzerinde yapı
lan incelemeden sonra aynen kabul edilmiştir. 

Madde metinleri aynen kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçe .kanunu tasarısı 
ilişiği bulunan cetvellerle birlikte Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Başer Adnan 

Üye Üye Üye üye 
Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedî ' Kaplan Kadri Karaman Suphi 

üye Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Melen Ferid Tunçkanat Haydar özkol Mazhar 

Üye - Üye 
Yıldız Ahmet Zamangü Cahit 

( S. Sayısı: 16) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1961 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Eeisliği 1961 
bütçe yılı masrafları için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 407 000 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. -r- Petrol Dairesi Reisliği 1961 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
'bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 407 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1961 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varida
tın tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da de
vam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
neu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince mu
vakkat mahiyetteki hizmetliler için kadro alı
nabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösretilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mbealiğden idarece irad 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelde varidat, diğer taraftan (A/l) işa
retli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Vekâle
tince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki tahsisat üstüne çıkan ve 1960 bütçesine 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç-
îar ilgili oldukla-rı hizmet bölümlerinden bu 
fasla Maliye Vekâletince' aktarılacak tah
sisattan 1954 - 1959 bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar 
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3—4 ncü kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren meridir. 

(S. Sayısı: 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

16) 
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Hü. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydür 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
S. Kocatopçu 

Devlet Bakanı 
II. Mmncuoğîu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. I. Kızıloğlu 
Maliye Bakam 

K. Kurdaş 
Bayndırlık Bakam 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakılıç 
Ba. - Ya. ye Turizm Bakanı 

G. .Baban 
İmar ve îskân Bakanı 

F. Yavuz 

B. Ko. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 16) 



B. 

201 

202 
204 

M. 

11 
12 

21 
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A/ l - CETVELİ 

1960 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
.Memurlar maaşı 
Mukaveleliler maaşı (6326 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi
nin (B) fıkrası ile 6558 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince) 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

400 000 

181 200 
1 

581 201 

152 400 

206 

11 
21 
31 

bunlara »yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

140 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyoneı 

istenen kabul edilen 
Lira 

549 000 
t 

213 300 
1 

762 301 

172 800 

75 000 

207 

209 

11 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 

Lira 

549 000 

213 300 
1 

762 301 

172 800 

75 000 

L 

Bölüm toplamı 

5 000 -
2 000 

•- 6 000 

13 000 

3 000 
2 000 
6 000 

11 000 

3 000 
2 000 
6 000 

11 000 

32 650 46 062 46 062 
(S. Sayısı: 16) 



14 — 

M. 

12 
13 
14 

15 

ödeneğin çeşidi 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderlerine iş
t irak hissesi 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 500 
30 000 

2 000 
1 000 

71 150 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 548 
50 000 

2 000 
1 000 

104 610 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 548 
50 000 

2 000 
1 000 

104 610 

Temsil ödeneği (6326 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin (a) 
fıkrası 25 200 25 200 

Bölüm toplamı 17 OOO 

Kira bedeli 

Giyecekler 

75 000 

5 000 

12 000 

50 000 

5 000 

25 200 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm#toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf, telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderk.4 

982 952 

12 000 
8 000 
8 000 

12 000 
12 000 
30 000 

82 000 

15 000 

5 000 
12 000 

1 150 912 

10 000 
4 000 
5 000 

10 000 
10 000 
30 000 

69 000 

10 000 

2 000 
10 000 

1 150 912 

10 000 
4 000 
5 000 

10 000 
10 000 
30 000 

69 000 

10 000 

2 000 
10 000 

12 000 

50 000 

5 000 

(8. Sayısı: 16) 
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M. 

10 
20 
40 
50 

ödeneğin çeşidi 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
19 000 
40 000 

22 000 

82 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 
19 000 
10 000 

8 000 

~38 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
19 000 
10 000 

8 000 

38 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

21 işletme giderleri 
22 Onorma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

6 000 6 000 

4 000 
4 000 

8 000 

290 000 

5 000 
4.000 

9 000 

199 000 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 4 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

30 CTeriverilecek paralar 1 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 

Bölüm toplamı 2 000 

6326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gider
ler 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafın
dan ika olunacak zarar'ların 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve giderleri 1 000 

( S. Sayısı: 16) 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 
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Ödeneğin çeşidi 

İstimlâk olunacak arazilere ait 
istimlâk bedelleri karşılığı ve 
ilgili giderleri 
6326 sayılı Petrol Kanununun 
27, 38, 51, 52 nci maddelerinim 
gerektirdiği giderler 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri ile 6326 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verile
cek ücret ve giderler 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı , 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 numaralı Kanuna göre 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin havaleleri ile 

1960 
yıb 

ödeneği 
Lira 

1961 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

7 000 

9 000 

50 000 

200 

1 429 

12 000 
4 000 

16 000 

1 000 

1 000 

3 000 

20 000 

200 

2 435 

10 000 
2 000 

12 000 

1 000 

1 000 

3 000 

20 000 

200 

2 435 

10 000 
2 000 

12 000 

başka her çeşit giderleri 

Dördüncü kısım topk 

Beşinci hısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eskii yıl borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım topk 

(S. 

ımı 

Sayısı: 

10 000 

92 629 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 

16) 

1 

42 636 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 

1 

42 636 

1 000 
1 000 
6 000 

8 000 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe ! Komisyonca 

istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

Memur ve hizmetlilere öğle ye
meği karşılığı olarak Sanayi 
Bakanlığı Memurlan İstihlâk 
Kooperatifine yardım 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkiaıci kısım*toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü 'kısım top tan 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

Yatırımlar 

0 

50 000 

6 452 

0 

6 452 

982 952 
290 000 
92 629 
8 000 

0 

1 150 912 
199 000 
42 636 
8 000 
6 452 

1 150 912 
199 000 
42 636 
8 000 
6 452 

GENEL TOPLAM 1 423 581 1 407 000 1,407 000 

B - CETVELİ 

M. 

1 

2 

Gelirin çeşidi 

Hazine yardımı 
Yatırımlar ıdışmda kalan gider
ler için 
Yatırımlar için 

Bölüm toplanu 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik varidat 
Teberruler 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

923 579 
1 
1 

500 000 

906 546 
1 
1 

500 452 

906 546 
1 
1 

500 452 

GENEL TOPLAM 1 423 581 1 407 000 1 407 000 

( a Sayısı: 16) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Kanun 

Tarihi 

16. I I I . 1954 
2 1 . V . 1955 

6. V I . 1957 

Numarası 

b 326 
6 558 

6 9S7 

Ö Z E T İ 

Petrol Kanuna 
Petrol Kanununun bâzı maddeleifinin iadili ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanun 
65.36 sayılı Pstrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi, hakkında Kanun 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin ııev'i 

1 Ressam 
2 Kaloriferci ve bahçivan 
3 Topoğraf 

» yardımcısı 
Telefoncu 
Şoför 

4 Daktilo (Dil bilir) 

5 Malzeme <eksperi 

Aded Aylık 

1 100 
500 

1 250 
800 
400 
600 

1 100 
500 
500 

1 250 

D. Memuriyetin nev'i 

Dpjştpr 
Memur 

6 Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 

tşçi 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

. 300 
800 
450 
300 
350 
300 
250 
300 

21 

F. 

E - CETVELİ 

Faslın unvanı 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle br.ulara yar 
dımeı personelin ücretleri 

• • ı ^M» 
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