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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci oturum
Yoklama yapıldı.
Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdür
lükleri 1961 yılı bütçeleri kabul olundu.
Ticaret Bakanlığı 1961 yılı bütçesinin tümü
üzerinde bir müddet görüşüldü.
Birleşime, ara verildi. •
İkinci oturum
Ticaret Bakanlığı 1961 yılı bütçesi kabul
olundu.
Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı ile Hudut
ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçeleri
nin tümü üzerinde görüşüldü.
Birleşime ara verildi.
Üçüncü oturum
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçeleri ile
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel
Müdürlüğü bütçeleri kabul olundu.
Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri,
Orman ve Meteoroloji genel müdürlükleri bütçe
leri üzerindeki görüşmelere bir müddet devam
edildi.
26 Şubat 1961 Pazar günü saat 9,45 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Orbay Kâzım
Kâtip
Kâtip
Kitapçı Şahap
Çelebi EmanuUah

2. — GELEN KAĞITLAR
Tasan
,1. — İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşki
lâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında
kanun tasarısı (1/72) (Dışişleri Komisyonuna)
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EİRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 9,45
BAŞKAN — Akadh Lûtfi
KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Çelebi Emanullah

3. -

YOKLAMA

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Nisabımız
açıyorum.

vardır,

Oturumu

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1.— 1961 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/3)
a)
b)

Tarım Bakanlığı bütçesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi

2. — Devlet Üretme Çiftlileri Genel Müdür
lüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/8)
3. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/W
BAŞKAN —.Tarım Bakanlığı ve ona bağlı
umum müdürlükler bütçelerinin görüşülmesi
ne başlanmıştı, yine devam ediyoruz. Söz alan
lardan 5 kişi konuşmuştu, daha 22 kişi mev
cuttur. Arkadaşlarımızın 5 er dakika görüşme
si için karar alındığına göre arkadaşlarımın
bu müddeti geçirmemelerine gayretlerini rica
ederim. • •' „
Sayın Elgün Fethi.
ELGÜN FETHİ — Muhterem arkadaşlar,
mâruzâtım orman mevzuuna inhisar edecektir.
Arkadaşlarım, gün geçmez ki basında orman
mevzuunda bir yazı çıkmamış, bu gidişle mem
leketin bir çöle döneceği tehdidi ortaya atılma
mış olsun. 1937 yılından beri devam eden ve
her iktidarın kademe kademe ağırlaştırdığı
cezai müeyyidelere rağmen tahribat devam et
mekte, hattâ artarak devam etmektedir.
Artık klâsik süri mantık mütalâları ile orıtiii'i dâvasını halletmek yolundan vazgeçmek

zamanı gelmiştir ve belki de geçmiştir. Bizce
yapılacak iş tatbikî mantık metoduna dönmek,
hâdiseyi sosyolog metodu ile müşahedeye tâbi
tutmak lâzımdır.
Bir orman bölgesinin temsilcisi olarak arz
edeyim ki, orman idaresi ile orman köylüsü
karşılıklı husumet halindedir. Biri diğerini düş
man olarak görmektedir. Bu hal devam ettiği
müddetçe ormanların tahripten kurtarılmasına
imkân yoktur. Bizce ilk yapılacak iş bu husu
meti kaldırmak, iki hasmı bu dâvanın hallinde
birbirine yardımcı hale getirmektir. Bunun
tafsilâtı uzun ve sonsuz , münakaşaları mucibolabilir. Vaktin darlığı sebebiyle bunları arz
etmekten sarfınazar ediyorum. Şiddet tedbirle
ri hiçbir zaman müspet netice vermemiştir. Şid
detin arttığı yıllar orman yangınlarının en çok
olduğu yıllardır. Orman Umum Müdürlüğü
keçi sahibinin elinden keçisini alırsa bu defa
da tarla açmak suretiyle ormanın tahribi baş
lar. Şu hale göre yapılacak iş bu vatandaşı
bulunduğu mahalde geçinir hale getirmektir.
Bizce keçinin koyuna veya büyük baş hayvana
tebdili ile keçi tahribatına son vermek müm
kündür. Bu belki uzun vadeli bir iş olarak
düşünülebilir. Bizce ilk alınacak tedbir koru
ma ormanlarını tahdideden keçiyi buradan men
etmek ve maki sahasında serbest bırakmaktır.
Bu suretle zarar tahdidedilmiş olur. Zamanla
ve .süratle keçiyi hal yoluna gitmek lâzımdır.
Hemen arz edeyim ki halkımız böyle, mâkul
bir yasağa riayet eder. Onun için; orman ida
resi ile orman köylüsünü; ormandan müştere
ken istifade eden, biri diğerine yardımcı ve
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anizin aynı yıldaki millî geliri ortalaması' 1 737
liradır.
153 milyarı bulan Türkiye millî gelirinin 19
milyarını ziraat sektörü vermektedir. Bu 8 mil
yar liralık bütçemizden, ziraate bu nispette para
veriyor muyuz? Gerek ziraati ileri, gerekse, sa
nayii ileri memleketlerde, yani millî gelirinin ço
ğu, sanayiden gelen memleketlerde, millî gelirin
BAŞKAN — Doğukan Suphi.
•
harcanmasında,
en büyük hisseyi daima ziraatin
DOĞUKAN SUPHİ — Muhterem arkadaşla- .
aldığını rakamlar göstermektedir. Biz henüz bu
rım, biz, çiftçilerin, ziraatçıların arasında söyle
yola
girmemiş durumdayız.
nip gelen bir ata sözü vardır.

her ikisini ormanın müşterek koruyucusu hali
ne getirmenin çarelerini aramaktır.
ikincisi, ormanın tahribinde rol oynıyan ke
çinin şiddet tedbirleri ile değil, iktisadî ger
çeklere uyarak kökünün kurutulması lâzımdır.
Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim.
(Alkışlar)

«Çiftçinin gönlünü açmışlar, içinden kırk ta
Dış memleketlere ne satıyoruz, Ticaret Baka
ne gelecek sene çıkmış» huzurunuzda söz alışınım
nımıza sormaya lüzum yok, ilkokul kitaplarında
sebelbi; çiftçinin, ziraatçının, gönlünden çıkan bu
bile yazıyor. Hepsi ziraat mahsulleri. Ticaret Ba
kırk tane «gelecek sene» nin belki birini ortadan
kanlığının bugünkü ziraat ihraç maddelerine dair
kaldırmakta, faydam olur ümididir.
talep donmuştur. Doğru değil, etrafımıza baka
Ben, memleket iktisadiyatının canlı bir orga
lım. Biraz evvel, aidini andığımız Danimarka için
nizma olduğunu, onun bütün unsurlarının, ziraAvrupa'da bu söz söylenir, derler ki, Danimarka,
fatinin^ sanayiinin, ticaretinin âmme hizmetleri
ingilizlerin kahvaltı sof ramdır.
nin, hulâsa bir millet iktisadiyatındaki, her türlü
Arkadaşlarım, sözlerimin sonunda, sizlerden
faaliyetinin birbirine bağlı, birbirini tamamlar
yeni tahsisat isteyeceğimi sanmamanızı rica ede
ve bu «bütün» halinde çalışması gerektiği, mem
rim. Bu yılki bütçemiz umumî hatlariyle bağlan
leket hayrına olacak neticelerin ancak, ahenkli
mış huzurunuza gelmiştir. Kuruluşu tamamlan
çalışmaya imkân vermekle vücut bulacağına inan
mak üzeredir.
maktayım.
Ben ileriki, yılların bütçesini yapacaklara,
Ancak, Ibu çalışma ahengi iledir ki, hepimizin
onu tetkik edecek komisyonlara sadece bir hatır
şikâyet ettiği, maddî fakirliğimizin giderilmesi,
latma yapmak istedim. Bu anlayışladır ki, Ku
millî gelirimizin yükseltilmesi mümkün olacak
rucu Meclis huzuruna gelmiş Tarım Bakanlığı ve
tır kanaatindeyim. Bu anlayışı unutmıyarâk,
onunla ilgili diğer bütçeleri yerine, zamanında,
geçmiş 30 yılda olduğu gibi, bu yıl da, ziraat iş
gereği gibi harcayarak, az olduğunu söylediğim
lerinde gerek doğrudan doğruya Tarım Bakanlı
'tahsisatı, ifade ettiği maddî varlıktan daha bü
ğı ve teşkilâtı bütçesiyle, gerekse dolayışiyle, di
yük, neticelere ulaştırmanın sağlanmasını bu iş
ğer bakanlıklar bütçelerine konan tahsisatın, zi
le vazifeli kişilerin memleket ve millet severliğinraat işlerimizin, millet iktisadiyatı içindeki öne
den beklemekteyim.
mi ile mütenasip kertede olmadığını söylemek is
terim. Zira, bir memleketin iktisadî bünyesi onu
Arkadaşlarım,
foesliyen kanalların vüsati ve bu kanallardan aka
Muhakkaktır ki, Tarım Bakanlığımız bütçesi
cak gelirin toplamına göre kıymetlendirilmesi bir
ni, huzurunuza getirirken, istediği tahsisatın sırf
mütearife olduğu hâlde, yurdumuzda şimdiye ka
yerlerini göstermekle yetinmemiş, ziraat işlerimi
dar, millî geliri besliyen kanalların en büyüğü, ' zin her birini millet iktisadiyatı içindeki böyle
en velûdu olan ziraat camiasına, gereken yardım
ele almış plân ve programa bağlamıştır. Ta
hak ettiği kadar yapılmamıştır, yapılmamaktadır.
rım Bakanlığı bütçesinin Meclisimize takdiminde
Bütçe Komisyonu, Plânlama Dairesi ve istatistik
öteki bütçelerde gördüğümüz gerekçeleri, göreme
Umum Müdürlüğü çalışmalarından aldığım bir
diğimden, bu hususun, yani işlerin plân ve prog
iki rakamı müsaadenizle okuyayım: y
rama bağlanmış olduğunu, Tarım Bakanımızın
ağzından işitmekle, sevinç duyacağım. Ziraat
Küçücük Danimarka, avuç içi kadar Danimar
işlerimizin 30 senelik geçmişi içinde birçok işler
ka, nüfusu bizden az Danimarka, iklim şartları
yapıldığım biliyoruz, ancak bunların millet ik
ziraat bakımından, memleketimizden elverişsiz
tisadiyatı içindeki böyle ve bir bütün olarak ele
Danimarka'nın yıllık, millî geliri adam başına
6 741 Türk lirasıdır. Buna karşılık Türkiye'- | alındığını, pek hatırlamıyoruz.
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Ziraat işlerimizin muvaffakiyet
derecesi,
onun bütün meselelerinin toptan ele alınması
v e önemlerine göre derecelendirilerek yürütül
mesi iktiza eder.
Bugün Türkiye'mizde, ziraatin kuvvetlendi
rilmesi, nıakinalaştırılması, gübrelendi t i] m cs : ,
toprağının muhafazasının sağlanması, toprak
reformunun yapılması bir ziraat sisteminin ku
rulması, kimin nereye, ne zaman, nasıl, hangi
şartlarla, neyi ekeceği, kimin, hangi hayvanı,
nerede, nasıl besliyeceği, konularının eleman
yetiştirme mevzuunun gereği gibi ele alındı
ğını ikim iddia edebilir.
Arkadaşlarım;
Ziraatle ilgili konular, 30 yıldan beri bir
başta, bir şevki idarede tutulmaktadır. Daima
uzak kalmıştır.
BAŞKAN — Doğukan, vaktiniz tamamdır.
DOOU SÜPHÎ — Feridun Üstün söz hakkı
nın bana veriyor. Lütfen kaydediniz efendim.
BAŞKAN — Devam edin.
DOOTKAN SUPHİ (Devamla) — Tarım
Bakanlığı, çalışmalariyle, haşır neşir olması
icabeden birçok teşekküller, hep, başka bakanlıklara dağıtılmıştır.
Hububat, nakliyat, afyon alımı işleriyle alâ
kalı Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Bakanlığınm sevk ve idaresindedir.
Çay, tütün, inhisarlar Genel Müdürlüğüne
bağlıdır.
Üzüm, fındık, incir, zeytin yağı kooperatif
leriyle ; de Ticaret Baikanlığmda, Ziraat münavebesindeki, rolü, memleket iktisadiyatındaki
çok taraflı tesiriyle önemli bir bitki olan pan
car ziraatinin âkibetini, Sanayi Bakanlığına
bağlı Şeker Fabirkaları Anonim Şirketine terk
etmişiz.
Devlet Su İşleri baraj yapar, sulama ka
nalları meydanda yoktur. Ziraatimizi düşün
mez. Halbuki, sulama etüdleri, sulama tesisleri,
en geç baraj inşaatiyle beraber "başlamalıdır.
İki misalcik daha vereyim.
İşte traktör fabrikası;
İşte gübre fabrikalarımız ve onların, hali
Yine, bütün bu teşekküllerin tek sevk ve ida
rede, toplanmasının, sıkı ve ahenkli Mr iş birliği
kuruşunun, gerçeği ortadadır.
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Arkadaşlarım;
Bütçe Komisyonunca, bir gerekçe hazırlan
masına bile • lüzum görülmiyen
ziraatimizin,
bu ihmali hak ettiğini sanmamaktayız. Bize ka
lırsa, bunun tek sebebi, bugüne kadar olduğu
gibi, ziraat işlerinin, ziraatçi olmıyan kişiler
ce ele alınıp yürütülmesinin moda olmasıdır
kanaatindeyiz.
Tarım Bakanından rica ediyorum. Herkesin
karıştığı,
herkesin dilediği gibi tasarruf et ir.
ği işlerimize sahip çıkmasının zamanı çoktan
gelmiştir.
Ziraat işlerimizi sorumsuz görüş ve sevk
edişlerden kurtarması şerefinin Tarım Baka
nımıza nasibolmasmı temenni ediyorum.
Zira 'bâzılarının sandığı gibi, memleket ikti
sadiyatının cılız, zayıf olmasının gerçek sebebi,
onun ziraate dayanmış olması değil, aksine,
kendisine lâyık olanı vermemiz işlerini yetkili
ellere tevdi etmemiş olmamızdadır. Ziraat işle
rimizi; hayvancılığı ile, ziraat sanatları ile,
toprağiyle, sermayesiyle, kredisiyle, insan gü; ciyle ziraatimizi ileriyi de kapsayan bir plân
ve program içinde istikamet verecek, kabili
yetli, becerikli kişileri, huzurunuzda selâm
; larım.
Arkadaşlarım. Sözümü başladığım gibi, bir
çiftçi deyimiyle bitirmeme izinlerinizi dilerimÇiftçi tarlasına tohum atarken, şöyle der
(
miş, biri kışa, biri kuşa, biri taşa.
I
\
Tarım Bakanlığının alacağı tedbirlerle, ve
receğiniz tahsisatı yerinde harcamasiyle, eğer,
taşa ve kuşa giden mahsulü de, harmana ek
letirsek, ancak vazifesini o zaman yapmış olaacğma inanmasını temenni ederim.
' İSMAİL SELÇUK Ç A K I R O C T L U — Muhte
rem arkadaşlarım; Türkiye'de ziraî faaliyetin
hedefi ucuz've bol istihsaldir. Türkiye'de ziraî
mahsullerin tediye muvazenesindeki ön em'i aşi
kârdır. Biz bu bütçe ile bu hedefe nasıl va
rabiliriz? Bendeniz bu hedefe varabilmek için
bu bütçeyi kifayetsiz bulmaktayım. Bütçenin
bâzı iyi tarafları vardır. Şimdiye kadar ih
mal edilen yatırım kısmının tahsisatı nispeten
artırılmış ve miktarı % 1,5 iken bu % 5 e çıka
rılmıştır.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye ziraati 1953
senesine kadar kâzip bir yolda ilerlemiştir. Tür
kiye İkinci Cihan Harbi içinde istihsal gücünü
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artırarak 'bilhassa Kore Harbinin devamı sıra
sında zaman zaman fiyat politikasından faydalanılarak mahsulünün monopollüyünden isti
fade ederek tediye muvazenesi lehine bir geliş
me elde etmiştir. Ekstansif vadide meraların
sürülmesiyle netice alınmıştır.
Böylece bir gelişme kurulmuştur. Avrupadaki diğer memleketler, kendilerini topladıktan
sonra Türkiye'nin mahsulleri standardizasyondan geçmediği takdirde, pahalı olduğu müddet
çe diğer memleket mahsullerine rakabet edemiyeeek duruma gelecektir. Bu kâzip vaziyet
1953 ten sonra Türkiye'de aksi istikamette tesir
icra etmiştir. Şimdi bu vaziyet karşısında bizim
döviz imkânlarımız tamamen baltalanmış, Tür
kiye ziraati güç bir duruma girmiştir.
Arkadaşlar, bizimle beraber ve aynı vazi
yette olan, iklim şartları ve karakterleri birbi
rine benziyen meselâ
Yunanistan'ı ele alacak
olursak, 1953 - 1959 arasındaki Yunanistan'da,
insan başına düşen ihracat % 41 nispetinde art
tığı halde Türkiye'de insan başına düşen ihra
cat % 23 nispetinde azalmıştır.
Şimdi arkadaşlar Profesör Bade'in çok gü
zel söylediği gibi Türkiye ziraatini düzeltmek
için her sene hektar başına 1 000 dolar kadar
bir yatırım yapmak lâzımdır.
Türkiye ziraati bu bütçe ile büyük işler
yapmak zorundadır. Bunların başında büyük
engenlerin başında Türkiye tabiatının menfi'
şartları gelir. Bunlar ziraat
politikamız için
birer handikaptır.
Toprak erozyonu, orman, mera istikrazsızlığı
ile karşı karşıya kalınmaktadır.
İkincisi; ziraat faaliyetinin devamı için in
sanlar keçiyi heba etmektedir.
Arkadaşlar, Türkiye ziraatinde elli dönüme
kadar 'arazisi olan - çünkü 20 dönüme kadar
olanlar büyük kısım içindedir - çiftçi ailesi
Türkiye nüfusunun yüzde yetmişini bulur.
Bunlar, Bütçe Encümeninde de arz ettiğim
gibi zahiren müstahsil,
hakikatte müstehlik
zümredir. Türkiye'nin ziraî politikasında kal
kınabilmesi, Devlet politikasında kalkınabilmesi
evvelâ bu nüfusun verimli bir şekilde kullanıl
masını hedef tutmakla olur. İktisatçılar takdir
buyururlar ki, memleketlerin yegane güvendiği
kaynaklarından birisi insan gücü ve potansi*
yeldir. Bu lâyıkı veçhile kullanılmadığı takdir-
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de ziraat dâvası ve diğer dâvalar yarım kalma
ya mahkûmdur.
Arkadaşlar, bir memleketin ziraî nüfusunun
rahata kavuşabilmesi arzu edilirse bu nüfusun
azalması şarttır. Amerika'da nüfusun % 12 sı
ziraatle iştigal eder. Bu da binnetice Amerika'
da ziraî istihsali artmıştır. İngiltere'de de böy
ledir. Sanayie geçen nüfus, ziraat istihsal
kaynaklarına nazaran artırılmıştır.
İkinci bir durum daha karşımıza çıkıyor.
Bunlardan birisi ekstansif ziraate gitmektir.
Bunun başında olan arkadaşlar
izah ettiler.
Kredi meselesi, teknik cihazlarla donatım me
selesi. Gübreleme ve saire ön plânda gelir. Ben
deniz sulama mevzuuna işaret edrken, küçük
sulama ile memleketi teçhiz
etmekle beraber
bunları artırmak lâzımgeldiğine inanmaktayım.
Çünkü bendenizin kanaati odur ki, Türkiye ziraatte istihsalin katî neticesini almak isti
yorsa büyük sulamalara önem vermek zorunda
dır. Bu da Devlet eliyle olur. Tarım Bakanlığı
nın Su İşleri Müdürlüğü sulamaya ehemmiyet
vermelidir. Büyük sulamalarımızın hacmi, kapa
sitesi 100 bin hektar civarına çıkmamıştır. Hal
buki İsrail'in sulama kapasitesi 325 bin hektarı
bulmuştur.
Vakit müsaidolmadığı için sözümü kesmek
zorunda kalıyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım.
BAŞKAN — Sayın Nihat Sargınalp.
SARGINALP NİHAT — Efendim, ben mü
him bir memleket dâvasını enine boyuna açmak
istiyorum. Bu dâva memleketin hayatî bir mese
lesidir. Bu da toprak erozyonudur. Bunun bura
da bütün sebeplerini ortaya koymak ve çarele
rini bulmak için 5 dakika kâfi gelmiyecefctir.
Bunu başka bâr zaman huzurunuza getirmek ar
zusunda. olduğum için sözlerime nihayet verece
ğim. Yalnız, şunu arz edeyim M, bu mesele Tür
kiye'nin birinci derecede bir davasıdır. Mevsim
erozyon mevsimidir.
Arkadaşlar, yaptığımız seyahatlerde derelere
ve nehirlere bakın, kan renginde akar. Bu sular
senede Türkiye topraklarından, nebatat yetiş
tirmeye vanyan topraklardan 442 milyon ton
toprak taşımaktadır. Bu hususu daha derinliği
ne olarak jleriki bir zamanda huzurunuza geti
rerek ara edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Mahir Pamukçu.
PAMUKÇU MAHÎR — Muhterem arkadaşlanın. Ziraat Vekâleti bütçesi görüşülürken, hayvancılığımıza gösterilen, az da olsa, ehemmiyetin
yeteri kadar olmadığını üzüntü ile kaydettikten
sonra; bu memlekette hayvancılığın bugünkü ik
tisadî şartları tahfif edici mahiyette bir potandiyele sahip bulunduğunu sözlerime ilâve ediyo
rum.
Muhterem arkadaşlar, memleketimiz bir ta
raftan beslenme dâvası, beslenme sıkıntısı içeri
sine girerken, diğer taraftan dış ticaretimizdeki
açığımızı en kısa bir zamanda, önleyici tedbir
lerle, kapatma yolunda gayret sarf etme zorun
dadır. Bugün Ziraat Vekâleti içerisinde bir
umum müdürlük şeklinde sıkışmış bulunan ve
bütün hayvancılık işlerini idare eden Veteriner
İşleri Müdürlüğüne, Ziraat Vekâleti bütçesine
ayrılan 343 milyon lira içinde, sadece 30 milyon
olarak verilen bir bütçeyi söylersem, Ziraat Ve
kâletinin hayvancılık konusunda gösterdiği öne
mi ve bilhassa kendi bünyesi içinde bulunan bir
sektöre verdiği ehemmiyeti kendiliğinden teba
rüz ettirmiş olurum. Bugün bu teşekkül çeşitli
yönlerden tehlike içerisüne girmiştir. Bir taraf
tan meralar sürülmekle hayvanlar gıdasız bıra
kılmaktadır. Diğer taraftan narh sistemleri mem
leket hayvancılığında bir gerilemeyi ieabettirmektedir. Aynı zamanda Ticaret Vekâleti tara
fından zaman zaman yem maddelerinin ihracı
keyfiyeti de memleket hayvancılığının her gün
biraz daha gerilemesüne sebebolmafctadır. Bun
dan başka memleketimizde çeşitli hayvan hasta
lıkları ile mücadele, bütçe imkânları nispetinde,
azdır. Bundan başka köylümüz hayvancılık yö
nünden gerekli krediye sahibolamamıştır. Görü
lüyor ki, bir taraftan gıdasız bırakılan hayvan
cılığımız diğer taraftan kredi imkânsızlığı, narh
sistemi, hayvan yemlerinin zamanla ihracı bu
memlekette hayvancılığı engelliyen sebeplerin ba
şında gelmektedir. Buna karşılık Tarım Bakan
lığı en kısa zamanda hayvancılığa yapacağı bir
yatırımla memleket hayvancılığını kısa zaman
da, memleketin muhtacolduğu döviz kaynaklarım temin etmek bakımından gerekli tedbirlere
başvurması icabederken bütçesine ayırdığı para
miktarı % 11 kadardır. Bu para ile, 68 milyonu
bulan hayvancılığımızı kalkındırmak ve onun
hastalıklariyle mücadele etmek ve bu müesseseyi rantabl işletme haline getirmeyi düşünüyorsa,
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II bu bir hayalcİen ibarettir. Bugün koruyucu he
j kimlik bakımından, hayvan başına 15 kuruş düş
j tüğünü söylersem, bu rakam Tarım Bakanlığının
hayvancılık için ne kadar ehemmiyet atfettiği
kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bütün bunlar
gösteriyor ki, Tarım Bakanlığı içerisinde hay
vancılık
işlerimiz gelişememiştir
arkadaşlar.
j
I Tarım Bakanlığımız bünyesi içerisinde umum
müdürlükler arasında bütçenin taksiminde de
I bir eşitlik bahis konusu olamamıştır. Tarım BaI kanlığının bu seneki bütçesi 125 milyon lira arI tanken hayvancılık işlerine ayrılan para mikI t a n ancak, 5 milyondur. Tarım Bakanlığı, umum
I müdürlükler içinde bütçe taksimi yönünden bir
adaletsizlik sistemi getirmiştir, öbür taraftan
I veteriner işlerine gereken ehemmiyet atfedilmeI diği için Tarım Bakanlığında bulunan veteriner
I arkadaşlar bugün mesleklerini terk edip başka
I işler almak durumuna düşmüşlerdir. Çünkü, TaI rım Bakanlığı içerisinde ek görev sistemi maaleI sef âdil prensiplere göre dağıtılmamıştır. Aynı
I vekâlet içinde bulunan ziraatçı, ormancı ve veteI riner birbirinden farklı ek görev almaktadır. Bu
I da vekâlet, içindeki huzuru sarsmaktadır. Son
I olarak hayvancılığın kredi ve yem imkânlarını
I sağlıyacaik ve üstün verimli hayvan yetiştirme
I ve rasyonel 'hayvan hastalıkları ile mücadele
I imkânı bulabilen bir tek teşekküle ihtiyacımız
I vardır. Bu da hayvancılık ve hayvancılık ürünI İcri vekâletinin kurulması ile mümkündür. Aksi
I takdirde bu keşmekeşlikten hayvancılığımızı kurI tarmamıza maddeten imkân yoktur. (Alkışlar)
I
BAŞKAN — Sayın Adnan Ertanık.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
iI
I
I
I
!I
!I
jI

ERTANIK ADNAN — Muhterem arkadaşlarını, Tarım Bakanlığının bütçesinin tetkikinde
görüyoruz ki, bu yılki bütçe de geçen yıllar ki
esas ve temel üzerine inşa edilmiştir. Hükümet
bu vekâlet için büyük imkânlar sağlamış, geçen
yıla nazaran 100 milyondan fazla maddi imkân
vermiştir. Fakat maalesef Ziraat Vekâleti bu parayı nereye yatıracağını, ne yapacağını bize bir
plân ve program dâhilinde açıklıyamamış, huzurunuza, getirememiştir. Ben bu tutumu ile Ziraat Vekâletine yatırım için sağlanan 100 milyonluk imkândan netice alınacağı kanaatinde dcğilim. Çünkü, Bakanın beyanından ve bütçenin
tetkikinden istihsali artırıp, millî ekonomiye
yardım edecek bir çalışma görememekteyim.
Memleketimizde tavukçuluğun geliştirilmesi
denemeleri yapmak için gene 100 bin lira bütçeye
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konmuştur. Bu para ile yapılacak denemelerin bir
fayda vermiyeceği muhakkaktır.
At vebası için getirilmesi lüzumlu aşı için
tahsisat çok az konulmuştur. Geçenlerde Türki
ye'de çıkan bir hastalık da 27 bin at ölmüştür.
Millî ekonomimizi 100 milyon bir zarara sok
muştur. Bu husus üzerinde dikkatle durulmazsa
bu sene Türkiye'de 60 bin ilâ 70 bin atın daha öl
mesi muhakkaktır. Bütçe encümeninde bu husu
su Vekil Beye arz etmiştim. Vekil Bey her ne ka
dar bu iş için 500 bin liralık bir aşı getirmek su
retiyle bu dâvayı hallettiklerini beyan etmişlerse
de ben şahsan Vekil Beyin verdiği son izahatın
kâfi olmadığı kanaatindeyim. Kısa bir müddet
sonra vekâlet milyonlarca lira kıymetinde aşı ge
tirtmek ihtiyacını hissedecektir. Böylece memle
ket ekonomisi 100 milyonlarca lira zarara uğrıyacaktır.
Ziraatte istihsal olmadıkça memleket kalkın
ması olamaz. Yurdıuı kalkınması ve bekası istih
salden anlaşılır. Nitekim bu seneki bütçemiz de
öyle olmuş, Ziraat Vekâleti hayvancılık ve hay
vancılık mevzuunu bu bütçede de unutmuştur.
Halbuki hayvancılığın iktisadi sahada büyük ro
lü vardır. Geçen yıllarda bu Bakanlığın bu sa
hada hiçbir ciddî çalışması görülmemiştir. Bun
dan önceki senelerde zirai politikamızdaki tek
taraflı yanlış tutumun memleketi ne hale düşür
düğünü gördük. Bizzat Tarım Bakanımız Sayın
Osman Tosun'un da Bütçe Komisyonunda izah
ettikleri gibi, zirai politikada tutulan yanlış yol
memleketimizde 7 milyon hektar meranın sürül
mesine sebebolmuş, hesapsız, plânsız programsız
sürülen ve hububat ziraatine tahsis edilen bu me
ralar hububat ziraatine verilen emekleri, kredi
leri heba etmiş ve memleketin başına erozyon de
nilen ve yanlış zirai politikanın neticesi olan der
di getirmiştir. Bunlar bugüne kadar tutulan zi
rai politikanın neticesidir. Eğer o yersiz ve bil
gisiz tutum sonu meralar sürülmese idi ve hubu
bat ziraatine harcanan yüzlerce milyon liradan az
bir kısmı hayvancılığın gelişmesine harcansa idi,
bugün ne Tarım Bakanı karşımıza erozyonu ön
lemek için milyonlarca harcama pahasına terras
yapma işini getirirdi, ne de hayvan mahsullerin
den mütevellit yokluk hissedilir ve Amerika'dan
et, süt, yağ ve peynir ithal edilirdi.
Bütçede salgın ve paraziter hastalıklarla mü
cadeleye ayrılan para miktarları kifayetsizdir. Bu
kifatsizlik vüzünden her yıl memleketimizde mev-
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cut koyunun % 10 u yalnız paraziter hastalık
lardan ölmektedir. Bunun millî ekonomiye yük
lediği zarar 250 milyon lira civarındadır. Buı
kayba, memleketimizde kâfi derecede veteriner he
kim meveudolmayışmdan ölen hayvan miktarını
da ilâve edersek, zarar Ziraat Vekâletinin 360
milyonluk bütçesini çok aşar.
Bugün Şark vilâyetlerimizin büyük bir kıs
mında, Orta - Anadolu'nun kazalarının büyük bir
kısmında veteriner hekim yoktur. Çünkü ziraat
Vekâletinin senelerden beri hayvancılığa ehem
miyet vermeyişi, bir taraftan bu işe emek ve
sermaye yatıran vatandaşları, diğer taraftan bu
işin yetiştiricisi, ıslahcısı, hastalıklardan koru
yucusu ve insan gıdası haline getirilişi ile uğra
şan meslek müntesiplerini, veteriner hekimleri
mesleklerinden kaçırmaktadır.
Ordunun motorize olmasından dolayı emek
liye sevk edilen yüzlerce genç askerî veteriner he
kim, Umum Müdürlüğün büyük ihtiyacı olmasına
rağmen vekâletin bu mevzua ehemmiyet vermeme
sinden, kadro yokluğundan, Ziraat Vekâlet teş
kilâtına alınmamakta, her biri bir köşede kade
rine terkedilmiş bulunmaktadır. Bu duruma rağ
men maalesef Tarım Bakanı bu duruma her han
gi bir çare düşünmemekte ve bunun ana hatlarını
çizdiği zirai politikamıza aksettirmeyi bile dü
şünmemektedir. Bunun neticesi olarak bir taraf
tan her yıl Ziraat Vekâleti bütçesinin tamamı
kıymetinde hayvan ölmekte, diğer taraftan vete
riner hekimler meslek değiştirmektedirler.
Memleketimizi iktisadi yönden kalkındırmak
ve düzeltmek için hayvancılığa ehemmiyet verme
miz lâzımgelmektedir. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir takrir var okuyoruz.
Sayın Başkanlığa
Görüşmelerin yeterliğinin oya konulmasjnı
arz ve teklif ederim.
(îmzaokunamâdı)
ALTUĞ ABDURRAHMAN — Kifayet aley
hinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ALTUÖ ABDURRAMAN — Muhterem ar
kadaşlarım, bütçe müzakeresi başladığı günden
bu yana müzakere usulünü bir türlü tâyin ede
medik. Her hangi bir vekâletin bütçesi mürakere edilirken ilk söz alarak konuşan arkadaş-

— 438 —

B :7

26.2. 1961

lar yarım saat 45 dakika konuşuyor. 3 - 4 kişi I
konuştuktan sonra arkasından bir kifayet tak
riri geliyor. Bu Mecliste fikirlerini ifade ede
bilecek kimse 3 - 4 kişiden ibaret midir?
Muhterem arkadaşlarım. Bir noktayı üzüle
rek belirteyim. Dün- ikmal edilmesi lâzımgeJen
ve bugüne taşan hususlar Millî Eğitim bütçesi
nin uzun uzun münakaşa ve müzakeresinden
oldu. Çok istirham ediyorum. Bir dakika beni
dinleyiniz. Millî Eğitim mevzuunda arkadaşla
rımız uzun uzun konuştular ama hiçbiri bu mem
leketin bir ıstırap mevzuu olan eğitmen rnev- ı
zuuna dokunmadılar. Efendimiz dediğimiz köy
lümüzün ilkokuldan sonra tek kolay ve ucuz
tahsil müessesesi olan köy enstitülerinin tekrar I
açılması mevzuuna dokunmadılar. Belki yeridir, I
belki değildir. Ama üzerinde durulması lâzım- I
dır. Çünkü köylünün kolayca tahsil imkânı ye- I
ri köy enstitüleridir. Kimse buna dokunmadı.
I
Yine toptan Millî Eğitim seferberliğine git- I
tiğimiz şu anda liseyi bitirmiş olan kızlarımız- I
dan istifade hususu üzerinde kimse durmadı
I
Tarfm Bakanlığı bütçesinde de kifayeti mü- I
zakere (takriri geldi. HJaÜbukÜ orman tahdidi I
mevzuunda hiçbir konuşma olmadı. Ben orman I
bölgesinden gelmiş olan bir arkadaşınız olarak I
köylünün orman idaresi ile zıtlaştığmı biliyo- I
rum. Bir kangıren gibi ormanın tahribedilmesi I
mevzuuna kimse dokunmadı. Kifayeti müzakere I
ile bu mevzular kapanacaktır. Bu şekilde biz I
de vazifemizi yapmamış olacağız. Bu böyle ol- I
maz arkadaşlar. Müzakereyi bu şekilde tesbit I
ederseniz biz fikirlerimizi izah imkânından dai- I
ma mahrum kalırız. (Alkışlar)
1
BAŞKAN — Efendim, bu bakanlığa ait Baş- I
kanlığa bir kifayet takriri gelmiştir. Riyaset. I
Divanı bunu yüksek oyunuza arz etmek duıu-.l
mündadır. Şimdi bunu yüksek oyunuza arz ede- I
değim. Ta'b'iî bakana tevcih .edilmiş 'sualler var- I
dır, kendisinin de konuşmak istediği hususlar I
vardır, Sayın Bakan konuştuktan sonra usulü- I
müz veçhile son söz Kurucu Meclis üyesinin ol- I
ması hasebiyle kifayet kabul edildiği takdirde I
sırada olan b'ir arkadaşa söz vereceğim. Kabul I
edilmezse tabi devam edeceğiz.
,
I
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- I
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. Müzakereye I
devam ediyoruz,
I
Savın Mustafa Sirmen.
SÎRMEN MUSTAFA — Feragat ettim.
|
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BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ.
ALTUĞ ABDURRAHMAN — Muhterem ar
kadaşlarını, ben yalnız orman tahdidi mevzuuna
temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım. Arka
daşlar, orman bölgesinde yaşıyan vatandaşları
mızın en büyük ıstırabı ve ormanların imhası
na sebebolan mevzu orman tahdididir. 1944 de
yapılmış olan tahditte vatandaşın nazarı dikka
ti tam olarak celbediîmediği için vatandaş bu
na bigâne kalmıştır. 1950 den sonra takibedilen
partizan zihniyet, vatandaşların birbirini ihbar
etmeye başladığı zaman tahdit ou devrede bü
tün fecaatüyle ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Dedesinden ve hattâ büyük (dedesinden kalmış
bulunan tarlasının orman ısınırı içinde kaldığı
nı gören vatandaş, orman idaresinin şikâyeti
üzerine o yeri terk etmeye mecbur edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, orman bölgesinde
yaşıyan arkadaşlar gayet iyi bilirler. Bu plân
sız, programsız yapıldı. Şimdi vatandaşın elin
de ziraat yapmaya müsait arazi kalmamıştır.,
Orm'an ile ilgili olmıyan hirçok tarlalar orman
'tahdidi içine girdiği içlin, ormanın malı, daha
doğrusu Hazinenin «malı haline gelmiştir. Hattâ
tapulu olsa dahi, eski Orman Kanununun tanı
mış olduğu süre içinde itiraz vuku olmadığı
için, bu tapulu mallar ormanın -malı haline gel
miş bulunmaktadır. Ve vatandaş bunun bede
lini uzun yıllar Devletten tahsil etme imkânına
erişememiştir. Hatırımda kaldığına göre 1956
senesinde, 1957 seçimlerine tekaddüm öden gün
lerde, Orman Kanununa ek b'ir »madde ile ye
niden hüküm konularak vatandaşa itiraz hakkı
yeniden tanındı. O zaman sakıt iktidar partisi
tarafından köy köy gezilerek, size böyle bir
hak tanıdık, derhal mahkemelere müracaat
ediniz, elinizdeki tarlaları kurtarınız, dediler.
Bu yüzden binlerce dâva 'açıldı uma işler sü
rüncemede kaldı. Bu derdin halledilmesi için
gerekli deva bu değildir. Vatandaş toprağını
alabilmek için dâva açtığı zaman, orman ida
resini dâvaya ithal etmek mecburiyetinde kal
dı.. Şimdi âdeta kendi kendinin ihbarcısı hali
ne gelmiştir. Orman idaresi .mukaMl dâvalar
açmaya başlamıştır. Bunların toprakları elle
rinden alınmaya başlanmıştır. Bu mevzuu Sa
yın Tarım Bakanına arz ediyorum. Kolayca hal
ledilmesi mümkündür. Süratle tahdit komis
yonları kurulmalıdır. Bu komisyonlarda birçok
mütehassısların bulunmasına lüzum yoktur <
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Ormanı, tanıyan, ormanı bilen ve kroki çizebi
lecek bir iki şahıs ile köyden alacağı bir iki
ehlivukuf ile tarla başına gittiği zaman vatan
daşın tarlayı iktisap sebepleri tahkik ed'ilir ,asgarî 20 seneden beri zilyedi sabit olursa tar'a
ölçüldükten ısonra bırakılır ve dâva. halledilir.
Arkadaşlarım bu şekilde olmazsa her yıl tahri
binden müşteki olduğumuz ve bizce azalmakta
olan bu millî servetimizin tahribinin önüne
geçemeyiz. Bu itibarla bu mevzuu mutlaka
ele almalıyız.
Bir ısual sorma'k istiyorum. Biz bölgeleri
mizdeki vatandaşlarımızdan aldığımız mektup
lardan öğreniyoruz k*i, takati 'kalmamış olmak
la beraber, ormanlardan bu yıl vatandaşlara
makta verilmeyeceği fe'klinde birtakım söyler
söylenmektedir. Bu doğru mudur? HaMkaten
ormanların kesim takati kalmamıştı. Bugün
1964 - 196'5 senesi maktalarının taksim edilmiş
olduğunu gayet iyi bilmekteyiz. Ama geçimi
ormancılıktan olan vatandaşların istihkakın m
birden bire 'kesilmesi mâkul bir sebebolarak
kalbul edilecek Wir hal değildir. Birden bire va
tandaşı ibu geçim imkânından mahrum bıra
kırsak elbetteki, orman hırsızlığı ve orman kaçalkcılığı yapmalına .kendimiz sebebolmuş olu
ruz. IBu itibarla hakikaten Orman Genel Mü
dürlüğü bu yıl vatandaşa makta, vermemeyi
kararlaştırmış ise yanlış olur. Bu halin düzel
tilmesi ve imkân nispetinde bir makta tahsis
etmek lüzumunu hatırlatır ve huzurunuzdan
hürmetle ayrılırım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ethem Serim.
SERİM ETHEM — Muhterem arkadaşla
rım, politikamızın en çok karıştığı, bir humma
mikrobu gibi bünyeye girdiği, ateşler yaptığı,
buihranlar tevlidettiği mesele ziraatc'iliktir. Bu
çdk güç meseleyi halletme'k yolunda çalışan
ziraatçı arkadaşlarımızı (takdirle selâmlar ve
.muvaffak olmaları için Tanrıdan azim ve ener
ji, aynı zamanda Eyüp sabrı dilerim.
Muhterem arkadaşlarım, 1950 den sonra
ümit ve hayal ufufklarmı aşındırmış, bir musi
ki sesi gibi kulağımıza çok güzel sesler geliyor
du. , Dünyanın üçüncü derecede Buğday ihraceden memleketi olmuştuk. Muhafazakâr ziraate paydos denmişti. Köylerimizde büyük mo
tor sesleriyle işliyen traktörler, ziraatte ınahinalaştığımızı müjdeliyordu. Artık öıküze ve sa
bana elveda denmişti. Ne yazık ki, bu aldatma
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ve oyalama uzun sürmedi. Hakikaten acı sesi
hemen yüzümüzde sakladı. Buğday yatiştirip
ihracedeeek olan memleketimize Amerika'dan
yüzlerce ve binlerce ton buğday gelmeye baş
ladı. Bu senelerce devam ediyor. Bu kürsüden
zıraatei arkadaşlarımızın ağzından işittik ki,
Türkiye nüfusu çoğalıyor; bizi besliyemez bir
halde. Ziraat meselesinin, ziraat işlerinin
problemleri o kadar çok ve karışık 'ki, neresin
den başlıyaeağımı bilemiyorum. Binbir ümitle
birçok traktör ithal edilmiştir. Bilgimiz, tek' nik bilgimizin az olması, traktörlerimizin çe
şitlerinin çok olması, yedek parçasının bulun
maması yüzünden Ikısa bîr zamanda takatten
düşmüş ve çürümeye mahkûm olmuştur. 1leriki yıllarda milyonlara varan borcumuzu nasıl
ödiyeceğimizi düşünüyorum. Makinadan ihanet
gören çiftçimiz kara sabanla öküzün peşine
düşmeye mecbur ikalmıştır.
Ziraat Bankası mevzuuna da kısaca temas
edereık, huzurunuzdan ayrılacağım.
Ziraat
Bankası ismi üzerinde zürraa kredi vermek için
kurulmuş bir bankadır. Memlekette başka ban
ka şubeleri yoktu. Banka şubelerinin her ta
rafta olmaması dolayısiyle diğer işleri de yapı
yordu. Bugün diğer bankalar çoğalmıştır. Asıl
bünyesine dönmelidir. Biliyorsunuz zirai kre
di, gelişmemiş bir memlekette, kontrol edilmez
se refah yerine felâket doğurur. 1950 den son
ra zirai sektör için verilen krediler başika saha
larda kullanıldığı ve kontrol edilemediğinden
heder edilmiştir, heba edilmiştir. Vatandaş
'krediyi aldı ve bu krediyi otomobil almakta
kullandığı için millî istihsalimiz de bir çökme
haline girdi. Millî istihsali çökertmek için oto
mobil aldı, yahut da sentetiyen şeklinde kullan
dı, yahut da evlâdına, kızma ağır masraflar
yaptı. Bütün bu paralar da heba oldu gitti. Zi
raat teşkilâtı ve Ziraat Bankası maalesef bunu
kontrol edemedi. Banka müdürlerime rica ettik,
Banka Müdürleri doğrudur dediler ve durumu
merkeze yazdılar. Merkez de, siz yalnız para
yı verin gerisine karışmayın, dedi, sonu malûm.
Netice olarak, bütün ümidimizi ziraî istih
sale bağlıyarak bu hususta yükselmek istiyoruz.
Ziraat Bankası tekrar aslî fonksiyonuna dön
melidir. Bu hususları kontrol altına almalıdır.
Ziraat Bankasının köylere kadar teşkilâtı var
dır. Bu kredilerin nereye sarf edildiği, nasıl
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sarf edildiği kontrol edilmesi ve çiftçiye reh
berlik yapılmalıdır.
\
Ziraat Bankası evvelce Ziraat Vekâletinin
emrinde idi. Sakıt Celâl Bayar'ın İktisat Ve
killiği zamanında bu Banlka Tiearet Bakanlığı
na bağlandı.- Ziraat Bankasının rantabl çalış
ması için asıl fonksiyonuna dönmesi lâzımdır,
krediyi köylere kadar götüren bu Banka tara
fından kontrol edilmelidir. Köylüye rehber
olarak çalışması şarttır. Bu hususta Sayın
Bakanın ve mütehassısların fikirlerini öğren
mek istiyorum. Temennim ve mâruzâtım bun
dan ibarettir, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Rauf Bayındır.
BAYINDIR, RAUF — Muhterem arkadaşla
rım, akşamki konuşmalar sırasında arkadaşı
mız Sırrı Atalay bir fikir beyan ettiler. Dedi
ler ki, Ziraat Vekâleti bütçesini konuşuyoruz
ve memleketin ziraî politikasını gözden geçiri
yoruz. Ben 6 ncı olarak konuşuyorum. Benden
evvel bir tek ziraatçi kürsüye çıkıp da memle
ketin ziraî politikasını deşmedi. Evet hakika
ten deşmedi. Biraz evvel bir ziraatçi arkadaşı
mız konuştu. Ben de bu meslekten sayılırsam
da bu meslek üzerinde çalışmam. Bu 5 dakika
lık zaman içerisinde bütün ziraî politikayı
gözden geçirmeye acaba imkân bulunabilir mi,
bulunamaz mı, düşüncesiyle bir sıkıntı içerisin
de kalmıştır. Şimdi hatırıma şu geliyor, acaba
ziraatçi arkadaşlar niçin 'konuşmuyor da ben ko
nuşuyorum, yahut da onlar memleket dâvaların
dan haberdar değiller mi şeklinde çeşitli şeyler
akla gelebilir. Fakat şunu arz edeyim ki, ziraatçiler bu memleketin ziraî politikasının ne mevki
de okluğunu biliyor ve görüyorlar.
ıSize bir iki misal vereceğim, şu Temsilciler
Meclisi seçiminde muhtelif mesleklerden ve fede
rasyonlardan birçok arkadaşlar seçildi. Benim
vilâyetimde, ziraat odası teşkilâtı kurulmadığın
dan dolayı temsilciler içerisinde bir tek ziraatçı
yı temsil eden insan yoktu. Üzerine düştüm,
meşgul oldum, vilâyete yazdık cevap gelmedi. Zi
raat Müdürüne sordum, Vali Bey henüz emir
vermedi dedi. Bütün vilâyetlerde bu .vardır. Bel
ki yıl başından beri bu teşkilâtı kuran iller var
dır. Onun temsilcisi olarak bu Meclise bir tek
aded ziraat teşkilâtının temsilcisi geldi. Ben de-'
ğil, benden evvel konuşan arkadaş. Bu mevzu
üzerinde ben biraz fazla meşgul öldüm, notlar al
dım. Bundan evvelki devrede 600 küsur millet-
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vekilini ihtiva eden Ibir Mecliste ziraat tahsili
yapmış olanların sayısı 16, veteriner 1 dir; bunu
da geçmişin adamları tanır, veteriner olarak üze
rinde durmak istemezler. Buna mukabil lise me
zunu 64, ortaokul mezunu 47, hiçbir mesleki ol-,
mıyan, hiçjbir yeri okmyaniarın sayısı, içerisinde
ösl'ri Devlet Başkanı olduğu halde, 12 dir. Bir ta
ne veterinere karşı hukukçuların sayısı 200 ü ge
çer.
Şimdi bu Meclis içersine geliyorum, arkadaş
lar. Bu Meclis içerisinde 6 tane ziraatçi... (ima
dan ne çıkar sesleri) buraya gelin konuşun ora
dan müdahale etmeye lüzum yotfcfcur.
İki tane ormancı, üç tane de veterİBeri var
dır. Bu arkadaşlar içerisinde şu ana kadar ko
nuşan kimse çıkmadı. Arkadaşlar, bu meseleden
ne çıkar diye konuşuluyor. Her işin politikasını
yapabilecek insanlar o meslekin adamlarıdır. Ba
lkınız maarif sahasında arkadaşlar konuştular,
şöyle olsun, böyle olsun dediler. M'aarifçi hamdolsun sayı itibariyle çoktur. Hukukçular da böy
ledir. Bir dâvanın yürütülmesi için, o dâvanın
savunucularının sayısının kıymeti vardır.
Diğer kısımlara geçmiye imkân bulamadım.
Ziraatçılar kendi aralarında toplanıyorlar, bu
memleketin ziraat politikasını organize edebilmek
için, ihtiyaçları tesbit etmek için 2 000 tane zi
raatçıya ihtiyaç vardır. Bugün içerden ve dışar
dan yetiştirmek suretiyle temin etmiş olsak, mem
leketin tarım politikası bir istikamet almadıktan
sonra, tarım politikası yalnız toprak rejimi veya
hut da toprak meselesi şeklinde değil, memlekette
umumi mânada bir tarım politikası tesbit edilme
dikten sonra biz ne konuşursak, hangi dâva üze
rinde düşünsek alacağımız netice bundan başka
türlü olmaz. Bu vazife bütün mömleket çapında
her keşten evvel ziraatçı arkadaşlara düşüyor. Bu
dâvayı 5 dakika içinde izah etmeye imkân yok
tur. Hepinizi hürmetle selâmlar huzurunuzdan
ayrılırım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kepir.
KEPİR MUSTAFA — Muhterem arkadaş
lar, nüfusunun % 70 i bizzat ve bilfiil toprak
la uğraşan, millî ekonomisi münhasıran ziraate dayanan, dış ticaretinin % 85 i zirai mah
sullerle sağlanan bir memleket, kelimenin bü
tün şümul ve mânasiyle bir ziraat memleketi
dir. Küçük veya büyük, basit veya mürekkep
her zirai işletmede, iki mübarek faktör vardır;
İnsan ve toprak. Bendeniz en umumî mânasiy-
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le bu iki faktörün faaliyetlerinden bahsedece
ğim.
Arkadaşlar, karakteristik vasfı, köylü olan
bu milletin fertlerini atavik bir zaruret ve bu
zaruretin doğurduğu atavik bir itiyatla uğrun' da ömür harcadığı bu topraklara ancak Sultan
Abdülmecit zamanında sahibolabilmiştir. De
mek oluyor ki 1857 yılma kadar köylü; topra
ğının sahibi değil kölesi idi. O günden bu ya
na geçen 104 yıllık zaman içinde, insan ve
toprak münasebetlerini tanzim eden rejimde
maalesef esaslı bir değişiklik yapılamamıştır.
Kaldı ki bâzı bölgelerimize Abdülmecit rejimi
dahi tatbik edilememiş ve köylü toprak köle
liğinden kurtulamamıştır. Tâbirleri belki biraz
sert kullanıyorum. Ama mahiyeti itibariyle du
rum maatteessüf budur. Anadoluya iptidai ve
insiyaki bir nüfus dağılışı ile yerleşen ve bu
konusu bilhâara hukukileşen işgal statüsüne,
ilmin ve sosyal adaletin ışığı altında yeniden
eğilmek ve müktesep haklara ve mülkiyet esas
larına misal vermeden bir reformasyona git
mek zaruretindeyiz. însan ve toprak mânasına
böylece temas ettikten sonra zirai işletmeleri
mizin bariz vasfı ne olmalıdır noktasına gelelim.
Arkadaşlar, sanayileşmiş milletlerde ziraatin
makinalaşması insan gücünden tasarruf sağlar.
Ziraatten artan insan emeği fabrika ve sanayi
müesseselerinde istihsale hasredilir. Bizde, zi^
raatin ölçüsüz ve plânsız bir şekilde makinalaş
ması, işsizliğe ve onun doğuracağı, içtimaî hat
tâ zirai musibetlere yol açar, bu bakımdan
Emin Soysal arkadaşımızın hararetle taraftar
olduğu makinalı ziraati, Türkiye, şuurlu bir
plâna raptetmeye kanaatimizce mecburdur.
Arkadaşlar, millî kalkınmamızın manivelası,
muharrik kuvvet ancak ve ancak zirai kalkın
mamız olabilir. Bunun dışındaki her mütalâa
realitelerimize tamamen tetabuk edemez.
Arkadaşlar; hayvancılıkla beslenmiyen zira
at kadük kalmaya mahkûmdur. Bugünün ger
çeği ise bilhassa iç Anadolu'da hayvancılığın
can çekişmekte olduğu merkezindedir. Zira
şuursuz bir makinalaşma hevesi, Anadolu'da
mera ve otlakiye mefhumunu, silip süpürmüş
tür. Otlakiyesiz. hayvancılık mümkün olamaz.
20 ACİ asrın üçüncü rubünçla kudret havasiyle
hesi.enmek elbette ki mümkün değildir. Nite
kim yağmur duasiyle arazi sulamak da mümkün
olamamaktadır.
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'Arkadaşlar, köylü bir millet halinde taazzuv/ etmiş bulunan memleketimizde, gerçek
şudur ki millî bekamızın temeli su ile kaim
dir. Anadolu'nun kurak iklimi, kavruk top
raklarımızla mütemadiyen artan nüfusumuzu
beslemeye bile muktedir değiliz. Bu hâlâ
şu anda dahi elem verici bir hakikattir. Suya
koşmaya, suyu bulmaya su ile kavrulmuş bahtı
nı zı yeşertmeye mahkûmuz. Yeraltı sularını be
hemehal yer üstüne çıkarmaya, yer üstü sula
rını beridler, regülâtörler, barajlarla dizginle
meye ve onları munis birer bereket meleği ha
linde tarlalarımıza sokmaya mecburuz. Tâbir ca
izse millî tokluğumuzun yegâne çaresi sadece ve
yalnız budur.
Arkadaşlar, ziraatle uğraşanlar bilirler ki,
su, gübreyi davet eder. Gübre verimi artırır.
Suya ve gübreye kavuşan tarla, meradan mııhavvel kıraç topraklara yaslanmış köylüğü, si
nesine çeker. Halkın tasallutundan kurtulan
mera yeniden ve kendi kendine teessüs etmek su
retiyle hayvancılığımızın sahası aç/labilir.
Millî servetlerimizden biri iken millî gaile
lerimizden biri olmaya başlıyan ormanlarımızı,
polisiye tedbirlerle kurtarmaya çalışmak, gü
lünçtür. Dağlara ve ormanlara Selçukiler dev
rinde, belki de muhafazai nefs zaruretiyle yer
leşen bahtsız vatandaşlarımızdan büyük bir kıs
mı mütemadiyen artan nüfus ile orman yak
maya devam edecektir. Bunu önlemenin tek
çaresi, ilmin ve tabiat gerçeklerinin ışığı altın
da bir plân ve programa bağlanacak iç iskâna
gitmektir. Bu suretle çok ağır hayat şartları
içinde sürünen halkımız kurtulacak ve orman
larımız millî bir gaile olmaktan çıkacaktır. Bu
raya kadar olan maruzatımı maddeler halinde
telhis ve Sayın Vekilimizden bu hususlardaki gö
rüşlerini açıklamasını istirham ederek sözlerimi
bitirmek istiyorum.
1. Köylüyü, milleti, tarlasına, vatana, mü
esses hukuk nizamına riayet etmek şartiyle, revize edilmiş bir toprak rejimi ile bağlamak hu
susunda, neler düşünülmektedir?
2. Prehistorik bir hayat trajedisi içinde kıv
ranan dağ köyleri ile, millî servetlerimizi millî
gailelerimiz haline sokmaya, tabiatın mecbur
kalan .orman köylerimizi, ovalar da iskân et
mek imkânları var mıdır?
'3. Yurd topraklarını, iklim ve tabiat şart
ları, kuvvei inbatiye, coğrafi yapı.yönlerinden
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ineeliyerek bölgelere, ayırmak ve her bölgenin zi
raî mahsulünün neler olabileceğini tâyin ve tösbit etmeye lüzum hissedilmekte midir?
4. Millî bekamızın ana direklerinden biri
caydığımız küçük ve büyük sulama işjnin, ba t
kanlığmızca da aynı ehemmiyette görülüp gö
rülmediğini, görüşlerimizde bir mutabakat var
sa, bu işin tahakkukunun nasıl mümkün olabi
leceği hakk ndaki görüşlerinizi lütfeder misiniz?
5. Ziraatte makinalaşma hududumuz, ge
çirdiğimiz tecrübeler, ve ziraî realitelerimiz
muvacehesinde, ne olacaktır?
Malî takat, vazifevî hudut, icrai salâhiyet
bakımlarından mâruzâtımı tümü Tarım Bakan
lığı müessesesinin çerçevesini aşıyorsa da mahi
yeti itibariyle birinci derecede Tarım Bakanlı
ğını alâkalı kıldığı için, mümkünse Sayın Baka
nımızın bizleri tenvir etmesini istirham edeceğim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Bilgen Süleyman.
BİLGEN SÜLEYMAN — Muhterem arka
daşlarım, ziraî hayatımızda yeni bir hamleye
ihtiyaç vardır. Bugün programlı ve plânlı bir
ekim tatbik edilmedikten sonra, Türkiye'de zi
raî hayatın muvaffak olması ve verimli bir ne
tice elde edilmesi mümkün değildir. Bugün hâ
lâ köyde, kasabada, vilâyette çîf çimiz şahsa bağlı
bir ekim sistemi tatbik etmektedir. Toprak analize
ediln% değildir, toprak verimi kabiliyetine
göre ayrılmış değildir. Bunlar yapılmadığı için
ziraatin neticesi iyi ve verimli olarak elde edile
memektedir. Arkadaşlar, senelerin geri düşün
cesiyle makinalı ziraat memlekette maalesef iyi
tatbik edilmemiştir. Hatırımda kald gına göre
1'50 çeşit traktör, 150 çeşit firmadan ithal edil
miştir. Bugün bunlar bir demir külçesi haline
.gelmiştir. Bugün hâlâ demir külçesi haline gel
miş olan bu makinalara yedek parça bulmak için
vatandaşlar beklemektedir. İthal edilecek ye
dek parçaları yapan fabrikaların bir çoğu mev
zularını değiştirmişler, dikiş makinası veya su
motoru yapmaya başlamışlardır. Artık bundan
sonra hiç olmazsa Türkiye'de ithal edilecek mar
kalarda gayet isabetli karar verilmesi. lâzımdır.
Memleketimizin bünyesine uygun traktör mar
kalarının tesbit edilmesi şarttır.
Arkadaşlar, parça fiyatları çok pahalıdır.
Halen, traktör lâstiği iki sene içinde dört misli.
gibi yüksek bir fiyata çıkmış bulunmaktadır.
Bu acaba dolar farkından mı oluyor, gümrük
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farkından mı oluyor bilmiyorum; Sayın Bakan
tarafından nazara alınarak bu parça fiyatları
nın makul bir dereceye indirilmesini rica ederim,
Arkadaşlar, Ziraî mücadele teşkilâtı Türki
ye 'de bu işi becerebilecek durumda değildir. Ar
tık ziraî mücadele teşkilâtının bürokrasiye mey
dan vermeyip, büroda muhabbetti bırakıp kö
ye gitmesi lâzımdır. Senelerden beri Trakyayı
ay çiçeğine âriz olan Orobanş denilen hastalıkla
5 - 6 seneden beri en basit usulle mücadele olun
makta ve bir çaresi düşünülmemektedir. Sadeee
bürolarda bu hastalıklara ait afişler, haritalar
asmakla bu iş halledilemez. Bu hastalıklar husu
sunda mücadele edecek teşkilâtı köye getirelim,
arkadaşlar.
Gübre meselesine de temas ötmek isterim.
Emin Soysal arkadaşımız da temas etmişlerdi.»
Türkiye'de birkaç tane suni gübre fabrikası aci
len kurulmalıdır. 80 - 90 kuruşa temin edilen
gübre ile topraklarımızı verimli hâle getiremeyiz.
Topraklarımızı başka türlü takviye etmek imkân
sızdır.
• Sonra arkadaşlar, Ziraat Bankasının dağıt
tığı bir tohumluk vardır. Bu mevzu bütçe görüş
melerinde her zaman bahlis mevzu oluyor. Arka
daşlar, Ziraat Bankası tohumu aynî olarak ver
melidir, para olarak vermesinin bir kıymeti yok
tur. Yüz yüzelli lira para veriyor, fakat bu pa
rayı alan vatandaş doğrudan doğruya lokantada
Tekel İdaresine yatırıyor. Bu meseleyi Tarım
Bakanlığının nazarı dikkate alması lâzım gelir.
Sonra ziraî çevirme kredisinden mütevellit
köylü borçları tecil edilmiş bulunmaktadır. Bu
kanun çıkmış, gayet adilâne olduğu halde, tat
bikatta eksikliği kalıyor, ödememiş bulunan ve
ieradâ olan vatandaş bundan istifade ediyor.
ödemiş olanlar istifade etmiyor. Evet 1950
taksitlerini ödemiştir ama, kim bilir nasıl im
kânsızlıklar dahilinde ödemiştir. Zirai itibârı
nı kurtarmak için, hayvanını ve saire satmak
suretiyle 1959 taksitini ödemeiş olan köylü va
tandaş bundan istifade edemedi. Halbuki öde
memekte ısrar eden, eski devre ait geniş bir şe
kilde tahsis yapılmış olan kimse bundan istifade
j
ediyor. Bu da gayri adilânedir.
Arkadaşlarım,- hayvancılıik mevzuuna biraza
cık temas etmek istiyorum., Artık yeni usullere
hayvancılığımızı götürmemiz ve mera hayvancilığından hayvancılığımızı kurtarmamız lâzımdı»'.
Artık meralar gayet mahdut bir miktara inhi-
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sar etmiştir. Artık hayvancılığımızı bir binada I desidir. Bu durum karşısında, köylüler, esnafa
olan borçlarını da ödiyememe'kte, hem çiftçi hem
muhafa ederek bina hayvancılığı şeklinde iler
esnaf karşılıklı olarak, büyük sıkıntının ıztırabı
letmeğe ve geliştirmeğe mecburuz. Bu hususta
ile kıvranmaktadırlar: İstihsalimizin büsbütün
hayvan yeminin önemi büyüktür. Hayvan yemi
tatmin edilebilecek bir şekilde halledilmelidir. .aksamaması köylünün şebre akın etmemesi, eşna'fın endişeden kurtarılması ve birbirlerine bağlı
Diğer memleketler bu davayı halletmeğe çalış
olarak memleketin ferahlığa kavuşması için;
mışlardır.
1. Çiftçilerimizin pancar paralarının mutla
Arkadaşlar, geçenlerde bir broşürde bir liste
ka ödenmesi için çare bulunmasını,
gördüm. Bu liste Amerika'da tatbik edilen hay
2. Yalnız Ziraat Bankasında değil, bütün
van yeminin bir listesi idi. Bizde bunu tatbike
bankalarda kredi imkânının sağlanmasını ve faiz
imkân yoktur. Bu liste bir çok maddeleri içine
hadlerinin indirilmesin'i,
alan muazzam bir ihtiyaç listesidir. Bu listeyi
burada tatbik edemeyiz ama bunu da geliştirme
3. Verilen kredilerin yerinde kullanıldığının
miz ve kaale almamız gerekir.
kontrol ve tahdidini, istihsali artırmak için,
primlerle teşvik edilmesini,
Muhterem arkadaşlarım, çocukluğumdan beri
4. Pancar ve tütün ekiminin, ziraî sulama
bayram günlerinde bir döviz altından geçerim.
nın geliştirilmesine büyük bir önem verilmesini,
Bu da (Buğday alan millet, buğday satan millet
suni gübrenin ihtiyacı karşılayacak şekilde temi
oldu afişidir.) Halbuki Oebelüttarık'tan geçecek
nini,
buğday gemilerini dört gözle bekliyen halimiz
5. 166 çeşit traktör ithali politikasına son
den biran evvel kurtulmak lâzımdır. Bunu temin
verilerek (iklim ve toprak durumuna göre) an
etmek içinde plânlı ve programlı bir şekilde
cak birkaç tip traktörün ithaline karar verilme
çalışmak şarttır.
sini ve bu suretle yedek parça dertlerinin de hal
özür dilerim, vaktinizi aldım, hepinizi hür
ledilmesini
ibu hususlarda âcil tedfbirler alınma
metle selâmları m. •
sını rica ederim.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Demi ray
6. Devlet Üretme Çiftliklerini başarılı birer
DEMÎRAY AHMET — Sayın arkadaşlar,
kurum olarak selâmlarım.
memleketimizin, büyük çoğunluğunu teşkil eden
Geçimini ormandan sağlıyan köylüye bir ge
fedakâr Türk köylüsünü, Türk çiftçisini, Kuru
çinme yolu bulunmasını, orman ve toprak işlericu Meclisin tarihî salonundan saygılarla selâm I niL düzenlemek düşüncesi ile hazırlanmakta oları
larken, asîl çiftçi vatandaşların, borçlarını tak
Orman Bakanlığı tasarısının da bir an önce Mec
site 'bağlamakta, kalkınması için samimî tedbir
lise şevkini arz ederim.
ler almakta olduğuna güvendiğimiz, Devrim Hü
Kurucu Meclisin Sayın Üyeleri; 27 Mayıs
kümetine de teşekkürlerimizi sunarız.
[ inkılâbı ile Türk yurduna yepyeni bir güneş ola
Arkadaşlar,
rak doğan büyük devrimcilerin İnkılâp HükümeKredi istimalinin, düşük iktidar zamanında,
tinden, umumu fedakâr, faziletli olan Türk çiftadaletsiz bir şekilde kullanılması, 30 Haziran [ çilerinin de gönül ufuklarını ümit ışıkları ile
.1959 kararı ile, kredilerin dondurulmuş bulun j ümitlendirmelerini, ilâhî aydınlıkları ile şifalanması (1959 - 1960) arasında, köylünün, kredi sağ- I dırmalapını beklediğimizi, Büyük Meclisin önlün
lıyaımayışına sebebolmuş, Türık çiftçisi perişan
de söylemeyi bir vicdan borcu biliyor hepinizi
bir duruma düşürülmüştür.
j saygılarımla selâmlıyorum.
BAŞKAN — Sayın Sökmen Enver.
Bugün ise çiftçilerimizin, kredilerinin donmuş
SÖKMEN ENVER — Muhterem arkadaşlar:
olması, pancar paralarını alamamış bulunması, I
!
ben
27 Mayıs İnkılâbına kadar, yani ondan önce
yeni Arazi ve Gelir Vergileri, Şeker .Bankasına,
ormanlarımızda yapılan tahribat hakkında mâ
iş Bankasına olan traktör ve kredi borçları doruzatta bulunacağım.
layısiyle, bu bankalar tarafından çekilen aman
Muhterem arkadaşlar, İstanbul'da Edimekasız protestolar yüzünden, şaşkın bir halde bulun
.pı'dan başlıyan bir yol Yassıviran, Istıranca, Sadukları, hepimizce malûmdur.
nay güzergâhından Kırklareli'ne kadar uzanır.
25 kuruşluk sigarayı, yarım Mlo şekeri dahi
veresiye almakta oldukları, acı bir gerçeğin ifa- | Bu yola 27 Mayıstan evvelki günlerde giderseniz
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bütün yol boyunca 10 - 15 tonluk ^kamyonların
durmadan geçtiğini görürdünüz. Bunlar durma
dan, geçe gündüz gider gelirler, acaba ne taşır
lar diye merak edersiniz, ben söyliyeyim. Bunlar
ormanlarımızdan kesilmiş ağaçları taşırlar. Bu
yol üzerinde yürüyelim, yer yer dağ gibi ağaçla
rımızın kesilip birikmiş olduğunu görürsünüz.
Yine. yürüyelim,
Istıranca
ormanlarımızın
ismini taşıyan bu yerde öylesine, hayalimizin ta
savvur edemiyeceği vüsatte yığınlar var, bunlar
da ne? Yeni kesilmiş ağaçlar. Alâkalılara soruyo
ruz. Bunlar ne? Efendim ormanca verilen maktaa
göre kesilen ağaçlar, İstanbul ve Trakya'nın ih
tiyacını karşılıyor. Ben şimdi bir rapor alıyorum.
Burada demliyor ki, kalmıyor ormanlar, başıboş
kesiliyor. Buna mâni olunup. Bir gün orman di
ye bir şey kalmıyacak. Bu raporu veren bir vali
mi, bir orman müfettişi mi, bir orman genel mü
dürü mü? Hayır arkadaşlar, bu bir kıta komu
tam. Bir kolordu kumandanı yazıyor; diyor ki or
manlarımız gidiyor. Buna bir çare bulun. Sayın
arkadaşlarımız bu raporu veren arkadaşımız bu
gün bu Büyük Meclisin mensubu olan Hüseyin
Ataman'dır. Birkaç sene evvel içi yandığı için bu
raporu veriyor. Bir gün vazife bana da o yollara
gitmek imkânını verdi. Aynı şeyleri bendeniz de
gördüm. Katarlar halinde ağaç taşıyan kamyon
ları gördüm. Bu gördüklerim yalnız yol boyunda
olanlardır. Biraz ileride aynı faciayı tekrar göz
lerimle seyrettim. Ormanlarımız tahribediliyor,
bunlara karşı koyacak hiç kimse yok mu? Elbet
te olacaktır ve olmalıdır. Sayın Orman Umum
Müdüründen rica ediyorum bir gün az süratli bir
tayyareye binsinler İstanbul'dan başlamak ve Is
tıranca ormanlarını takiben bu havaliye baksın
lar göreceklerdir ki, ne plâna ne de mantığa gö
re kesilmiş değildir. 27 Mayıs İnkılâbından sonra
bunlar olmamıştır, elbette plmıyacaktır. Benim
bir temennim de, inşallah bundan sonra orman
larımız tahribediliyor, edilmektedir gibi bir teri
mi bir daha işitmiyelim.
BAŞKAN — Sayın Karamüftüoğlu Ahmet.
KARAMÜFTÜOĞLU AHMET — Muhterem
arkadaşlar; evvelâ bütün çftçilerin uzun zaman
dan beri devam eden bir ıstırabına hâlâ el sü
rülmediği için Ziraat Vekiline sitem etmek için
huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
.Arkadaşlar, nüfusumuzun % 70 inden fazlası
çiftçidir. Bu 28 milyon insanda 20 milyon inşa-
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na tekabül etmektedir. Her sınıfın, her meslek
sahasının bir dayanışması, bir organizasiyon te
şekkülü bulunduğu halde, bu 20 milyon insanın
bir meslek teşekkülü yoktur. Gerçi bir meslek te
şekkülü vardır ama bu çiftçilerimizin meselele
riyle alâkadar olcaak bir teşekkül değildir. Gerçi
1328 tarihli bir nizamname ile idare edilen bir
ziraat odası vardır ama 50 sene evvel çıkarılmış
bu' nizamname Birinci Cumhuriyet bitmiş, ikinci
başlarken hâlâ mer'idir, hâlâ tatbik sahasmdadır.
Sonra bu ziraat odaları kimlerden teşekkül eder?
Sakıt iktidar devrinde partizanlardan teşekkül
ederdi. Şimdi bir kanun çıkarılıyor, bunlar fesh
ediliyor. Ediliyor ama bu sefer de gene köylüler
den değil idare âmirlerine şirin gözükenlerden te
şekkül edecektir. Diğer bütün teşekküllerin dert
lerini anlatacak çeşitli kuruluşları vardır. Fakat
çiftçilerimizin dertlerini aksettirerek şimdiye
kadar bir teşkilât kuurulmamıştır. Hal böyle iken
Mayıs 1957 de bir kanun çıktı. Bu kanunun ga
yesi Ziraat Odalarını teşkilâtlandırmak idi. Bu
kanunun numarası 6964 dür. Bu kanun bugüne
kadar maalesef tatbik edilemedi. Geçen devrede
bunu kürsüye getirdik. Tarım Bakanından sor
duk, bu kanun niçin tatbik edilmiyor diye. Ba
kanın verdiği cevap şu oldu. Efendim nizamname
hazırlıyoruz, hazırlık henüz bitmemiştir. Bu.ka
nun 5 senesini idrak ediyor. Bu kanun iki hükmü
ihtiva ediyor. Birisi nizamname yapmak, ikin
cisi de Tarım Bakanlığı bütçesinden Ziraat Ban
kasında en az 5 milyon liralık bir fon tesis et
mek ve. bununla yeni bir organizasyona gitmek
tir. Nizamname çıkmıştır. Ayrılan fonda ise bir
lira mevcuttur. 1960 bütçesinde bir milyon lira
olduğunu tahmin ettiğim bu fon tasarruf gayesiy
le olacak bir liraya indirilmiştir. Milyonların geç
tiği bu Mecliste birtakım haklı, haksız meseleler
yanında 20 milyon çiftçi ailesini alâkadar eden
bir teşkilâtın kurulabilmesi için bu 5 milyonun
esirgenmemesi lâzımdır. Eğer çiftçiler meslekle
ri bakımdan tesanüt halinde bulunmaz, bir cihazlanmaya gitmezlerse bu mevzu but kürsüden
daimî surette konuşulacaktır, ve bir yılan hikâ
yesi gibi devam edip gidecektir. Eğer biz bu mes
leki cihazlanmaya. götürürsek, ona elimizi uza
tırsak, Ziraat Vekâletinin yükünü % 50 nispetin
de azaltmış olacağız demektir.
Köylüden ve çiftçiden büyük bir vergi alın
masına karar verdiğiniz şu günlerde, köylü ve
çiftçiden 5 milyon liranın esirgenmesinin köylü
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ve çiftçi üzerinde yapacağı tesiri takdirlerinize
bırakıyorum.
Üzerinde durulması lâzııngelen mühim bir
nokta da ziraî mücadeledir. Bu teşkilât Devletleştirilmediği takdirde bundan müspet bir netice
alınacağına kaani değilim. Ben pamuk mmtakasının temsilcisi olarak buraya gelmiş bulunuyorum.
Meselâ pamuk mücadelesinde iki köylünün tar
lası yanyanadır, birisi ziraî mücadele yapar,
diğeri yapmaz. Birinin tarlasında kalan hasta
lık bu sefer ve bir müddet sonra tekrar öbür
tarlaya geçer ve hastalığın önü de alınamaz.
Zirai mücadelenin Devlet eliyle yapılması ve
•mücadele yapıldıktan sonra masrafların tarla
sahibinden tahsil edilmesi gerekir. Bu yapıl
madığı takdirde, zirai mücadelenin muvaffak
olacağına asla inanmıyorum.
Ziraat Vekâletinden bir şikâyetim daha
var, evvelce köylüye bedelsiz meyva fidanı da
ğıtılırdı. Bu sene kaldırıldı. Bunun iki sebebi
vardır. Birisi tasarruf, diğeri de sakıt iktidar
devrinde suiistimal edilmiş. Tasarrufu aklım
almıyor. Suiistimal
edilmiş, doğrudur. Bu.
memlekette hangi iş suiistimal edilmemiştir ki?
Ama memleketi de bu zihniyetten kurtarmak za
manı gelmiştir.
Bir de memlekette büyük miktarda hayvan
ölmüştür. Bedeli 30 milyon tutuyor. Hayvan
sahiplerine verilen para ancak % 10 nispetindedir: Bir adama 100 liraya mukabil 10 lira ver
mek o adamın neyine yarar arkadaşlar? Ölen
hayvanlar kimindir? Hayvan sırtından geçinen
insanlarındır, Hayvan sırtından geçinmiyen
insanların hayvanı ha olmuş, ha olmamış bir
kıymeti yoktur. Belki adamın bir iki koşu atı
vardır. Onun için de baytarı vardır. Bugün
hayvan yoksuzluğu yüzünden buğdaylarını sır
tında taşıyarak değirmene götürenleri gözümle
görmüşümdür. Bu hastalık üç sene daha de
vam edecekmiş diyorlar. Bu yüzden cesaret
edip hayvan alamıyorlar. Birkaç köye aşı ya
panlarla birlikte gittim. Yaptıkları aşıyı göz
lerimle gördüm. Bunun bir fayda temin etme
diğini katiyetle söyliyebilirim. 28 bin hayvan
ölmüş bunun için 4 milyon lira para ödenmiş
tir. Bu para af buyurun arkadaşlar bir semeı
parasına dahi yetmemektedir.
Bir de tohum meselesine temas edeceğim.
Bu mesele üzerinde de durmalarını bilhassa
rica eder hepinizi hürmetle selâmlarım.
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. BAŞKAN —' Sayın Fırat Fehim. (Yok ses
leri)
Sayın inan Rauf.
İNAN M. RAUF — Sayın arkadaşlarım,
Türkiye'nin tarım kaderinin pilot çalışmaları
nın yığınak haline gelmesi meselesi gelecek
zamanın iktisatçı ve tarımcılarımızın bir mev
zuudur.
.
Biz bu konuyu eğitim yönünden ele almak
mecburiyetindeyiz. Türkiye bu yıl yanılmıyor
sam 500 bin ton buğday ithal etmek mecburiye
tindedir. . Bu gazetecilerin verdiği bir bilgidir.
, Bunun yanında pirinç ithal edileceği de ifade
ediliyor. Geçmiş yıllarda et, yağ, peynir ithal
edildiği de hepinizin bildiği bir mevzudur.
Burada konuşan sayın arkadaşlardan bâzıları
Türkiye nüfusunun % 70 - 80 inin tarım ala
nında olduğunu söylüyorlar. Bize buğday, pi
rinç, et ve yağ gönderen memleketin tarım
alanındaki nüfusu ancak % 12 dir. % 12 nü
fus demek, tarım âleminde çalışan bir İnsanın
kendi memleketinde 8,5 insan sayıldıktan son
ra bizim gibi az gelişmiş memleketlerde tarım
sahasında bir insan en az üç insan gibi çalışmallıdır. Bir memlekette h'er işte oMuğu gibi
bir sahanın verimli h'ale getirilmesi ancak eği
timle mümlkün&ür. Kanaatımea tarım da bir
eğitim meselesidir.. Huzurunuzda Ibunu izaha
lüzum görmüyorum. Fakat 'hatıralarınızı taze
lemek için arz etmek istiyorum. Türkiye ne za
man tarımda felâket geçirmişse o seneki tarihi
de felâketle geçmiştir. Yüksek 'tarih hocaları
huzurunda henim bu 'meseleyi açmam doğru ol
maz ama ne çare'ki 'bir misal mülâha'zasiyle arz
ediyorum. . Selçuk İmparatorluğu çöktüğü za
man, analar çöculklarmı ataöalk kadar, kıtlık ol
muştur-. 93 Harh'inde, 52 bin nüfuslu Keskin ka
sabasından 25 binden fazlası ölmüş ve bu kasa
banın nüfusu 20 bine inmiştir. Bunlar yanın
da milletimizin Orta - Avrupa'ya hâkim olduğu
devirlerde yazılmış ottan eserlerde Türkiye'nin
hayvana olan sevgisi ve ba'knnı 'da övülmektedir. Türkiyenin hayvan hakımmdan tarihte ye
ri büyüktür. Türkiye yakın yıTlartâa üçten faz
la malî krizle karşılaşmıştır. 1940 dan ,1942, ve
1950 den 1952 yıllarına kadar köylünün eline
geçen imkânlar bugün, memlekette neticelerini
göstermiştir. Asırlarca evvel bu ımemleketi el
lerinde bulunduran insanlar tarım mevzuunda
gerekli tedbirleri almışlar ve ona göre hareket
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etmişlerdir. Meselâ 100 yıl önce Tarım Vekâleti Millî Eğitim Bakanlığından önce kurulmuş
tur. Yine ziraat müdürlükleri maarif müdür
lüklerinden önce kurulmuştur., Fakat, bu bir
teşkilât olarak bulunduğu müddetçe bir fayda
sağlamamıştır. -Mutlaka memleketimizde tarım
la eğitimin iş birliği yapmaları suretiyle çalış
maları lâzımdır. Bu tahakkuk ettiği takdirde
mesele halledilmiş olacaktır. Şu anda Millî Eği.tim Bakanını arıyorum. Kendileri burada yok.
Bu hususu Ziraat Vekilinden rica ediyorum.
Bir milsal olmak üzere 'bilhassa şunu arz etmek
isterim kî, tarım ile eğitimin en ele çalıştık
ları, Ankara'ya 240 kilometre mesafede olan
eski Çifteler Çiftliğinde bu çalışma sağlanmış
tır. Rahmetli Numan Kıraç buna .muvaffak ol
muştur. Teknik tarım teşkilâtı ile eğitim teş
kilâtının elele verdiği her yerde mutlaka
muvaffakiyete ulaşılmıştır. Vaktiyle suların
getirip ^diktiği söğüt ağaçlarından başka ağaç
bulunmayan yerde orman ağaçları yetiştiren
köyleri bugünkü ferah duruma ulaştıran bu
şahsın yegâne muvaffakiyeti, e'ğitimdir. Bu
nunla beraher krediye de lüzum vardır. înkâf
etmiyorum. Fakat malî imkânlarımız müsaade
etmiyebilir, fakat evvelâ bilgi götürülmelidir.
Bunun paradan daha .mühim rol oynadığını arz
ettiğim misal ispat etmektedir. 1943 - 1944 yılla
rında teknik tarım okullarına Tanm Bakanlığı
ehemmiyet verdi. Fakat, olduğu gübi kaldı. Bu
eseri devam ettiremedi. Bu plânın yeni
Tarım Bakam tarafından yeniden ele aldı
ğını görüyoruz. Kendilerinden köylerde tarım
öğretmeni olarak faydalanmak bizi kuvvet israfından da kurtaracaktır. Hakikaten memle
kette kuvvet israfından kurtulmamız lâzımdır.
Sadece odalardan 'koltukları kaldırıp sandalye
ile iktifa etmiye'lim. Köye gidfcn öğretmene sağlık, tarım alanında yapılacak işleri öğretmek Ve
hattâ eğitmenden de bu husularda istifade et
mek şarttır. Tanm Bakanlığı elemanları Millî
Eğitim Bakanlığı edemanlarından ve Millî Eği
tim Bakanlığı elemanlan da Tarım Bakanlığı
elemanlarından istifade etmelidir. Bugün tek
nik tarım okullanndan mezun olanlardan da
•geniş ölçüde, İstifade etmek imkânı vardır. Tamm işi bir eğitim işidir. Arkasından kredi, ondan sonra da 'emniyet ve sigorta 'işi gelir. Eğitim olmadıkça verilen krediler israf edilmek-
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I tedlr. Köylülerimize dağıtılan tohumluk para
sı köylülerimiz tarafından ya yenilmekte veyutta 'evlenme işlerine sarf edilmektedir, veya
safahatte harcanmaktadır. Ancak eğitimle beraherdir ki, verilecek" kredileri hir kontrolden
geçirmek suretiyle fayda sağlanabilir, binaen
aleyh eğitim yapmış köylülere kredilerin veril
mesi lâzımdır. Bu 'itibarla $u ricada bulunaca
ğım. ^
Taknlk tanm okullanndan mezun olanlann
öğretmen okuluna alınması hususunun temin
edilmesi.
ikincisi, bölge okullanndaki tanm okulu
mezunlannm yüksek okulda okuyabilmeleri
için yüksek tanm okullannm açılmasını. Bu
suretle derece derece yetişerek bu sahadaki ta
nm ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Hat
tâ Ziraat Fakültesinde dahi tarımın gerektir
diği pratik eğitime geniş^ ihtiyaç vardır. Müte
hassıslar aynı zamanda pratik kabiliyette ol
malıdır. Son zamanlarda orduda tarım eğitimi
yapılmakta olduğunu işitiyoruz. Hakikaten
faydalıdır. Fakat, bHında da bilhassa pratiğe
alâkalıların 'ehemmiyet vermesini rica ederim.
. Bir de köylümüzün zamanı iyi kullanması
meselesi vardır. Memleketimizde Eker'in ça
lışma tarzının köylüye intikal ettirilmesi yerin
de olur. (Kâ^fi, kâfi sesleri, vaktiniz doldu ses
leri) Tarım kooperatifleri, bilhassa köyde
mahsulün kıymetlendirilmesi noktasından bü
yük ehemmiyet arz eder. Bu arada Zihni De
rin'in de düşünmesini Bakanlıktan rica eder
I sözlerime son veririm. (Bravo sesleri)
ı
BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri gel
miştir. Okuyorum. Yalnız hundan evtvel bir
I şey arz etmek ist!yo.rum. Tarım Bakanlığı büt
I çesi münasebetiyle şimdiye kadar, 20 arkadaş
I konuşmuş iki kişi de sırasını diğer arkadaşla
rına vermek suretiyle, 22 arkadaşımız konuş
muş oluyor. Şimdi kifayet takririnden sonra
I şayet kifayeti kabul ederseniz sayın bakana söz
vereceğim ondan sonra da bir üye arkadaşımız
konuşacaklar.
Yüksek Başkanlığa
1
Görüşmeler kâfidir.' Yeterliğim oya konul
I
masını arz ve teklif ederim,
I
Mehmet Şengün
I
|
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
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edeceğidir. Bu artan 750 bin nüfusun 500 bin
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kifayet kabul edil
kadarı doğrudan doğruya çiftçidir. Diğer bir
miştir.
deyimle senede 100 bin çiftçi ailesi ortaya
Söz sayın Bakanındır.
çıkıyor demektir. Bunların artımına göre bir
TARIM BAKANI TOSUN OSMAN — Ku
çiftçi ailesine nadas da dâhil 80 dönüm top
rucu Meclisin sayın üyeleri; sözlerime başlama
rağa ihtiyaç vardır. Bunların hayvanları ise
dan önce Tarım Bakanlığı işleriyle bu kadar
30 dönüm meraya muhtaçtır. Demek ki aynı
yakından alâka gösteren Yüksek Meclise şük
ranlarımı arz ederim. Ayrıca yine Bakanlığı
zamanda bir milyon yüz bin hektar etrafında
mın (bütçesi görüşülürken söz alan ve bize kıy
araziyi işletmiye açmamız iktiza eder.
metli fikirleriyle yol gösteren
arkadaşlarıma
Durumu 1925 ten bu yana, son 35 sene olaayrıca teşekkür ederim. Benden önce konuşan
rak inceliyecek olursak görürüz ki, biz istih«arkadaşlarım tarımın bu memleket için neler I s a l d e üçbuçuk misli bir artışa varmışızdır. 6
ifade ettiğini açıkça belirttiler. Aşağı yukarı
milyon ton civarında olan istihsal bu yıl 21,5
nemiz varsa her şeyimiz toprağa bağlıdır. Bun
milyon tona ulaşmıştır. Fakat bir de ekili
ları biraz daha açıkça belirtmek için kısa kısa i arazi miktarını gözden geçirecek olursak o
bâzı hususları anlatacağım ve bu arada da so
zaman görürüz ki, bu istihsal artışı doğrudan
ru soran arkadaşlarım kısmen cevaplarını al
doğruya saha genişlemesiyle olmuştur. Bu
mış bulunacaklardır.
gün 8 milyon hektarı nadas .olmak üzere her
Bugün millî gelirde Türkiye ziraatten 18
sene ektiğimiz saha miktarı 25 milyon hektara
milyar 800 milyon liralık bir pay almaktadır.
ulaşmıştır. Her sene biz işliyebileeeğimiz arazi
Bunun diğer bir deyimle ifade ettiği mâna be
miktarının sınırını 7 miyon hektar olarak aş
her /draatçi nüfus başına bin liralık bir millî
mış durumdayız. Artan nüfusa fazla arazi ver
gelir isabet etmektedir. Bu miktar diğer mem
mek değil, bilâkia bugünkü işlediğimiz toprak
leketlerde, daha doğrusu bizim oldukça ileri
ların sınırını daraltmak mecburiyetindeyiz.
saydığımız memleketlerde bize nazaran 2, 3, 5
Şimdiye kadar fazladan işlediğimiz 7 milyon
hattâ Amerika'da 8 mislidir. Türkiye'nin çiftçi
arazi yüzde sekizinin üstünde meyli bulunan,
nüfusu 19,5 milyon veya 3 milyon 250 bin çiftçi
bilhassa erozyona mâruz bulunan sahalardır.
ailesi var demektir. Türkiye 'de ekili saha olan,
Halihazırda bunu % 70 çiftçi nüfusuna nis
ekilip biçilen toprak miktarı 17 milyon hektar
pet ettiğimiz zaman arazi darlığı içinde bulun
dır. Bir çiftçi ailesinin sonede ekip biçtiği
duğumuzu görürüz. Bugünkü işlenen araziden
arazi payı 52 dönümdür. Senelik, dönüm ba
7 milyon hektarı bu şekilde aşırı bir derecede
şına ortalama alman mahsul miktarı 125 kilo
erozyona mâruzdur. Diğer yandan kıyı bölge
dur. Demek ki, ortalama bir çiftçi ailesinin
lerimizde ve Orta - Anadolu'da memleketimizin
istihsal miktarı 6,5 tondur. Bunu kuruşlandıen münbit arazisi olması lâzımgelen 2 milyon
rılaeak olursak, bir çiftçi ailesinin senelik
hektar
arazi çorak, fazla tuz veyahutta taban
gayrisâfi hâsıla k miktarı 3 250 liradır. Bu ye
suyu yüzünden ot bitiremez haldedir.
kûnun komşumuz Yunanistanla mukayese eder
Geçitli ve geçitsiz bölgelerimizde 2 milyon
sek bize nazaran iki misli fazladır, Yugoslavya
Ihektara
yakın arazi parçasında, dikenler, çitlen3,5 misli, italya 4,5 misli fazladır. Batı - Avrupa
ibik, armutçuklar ve makiler vardır. Fakat (bu
memleketleri ise bize nazaran 5 - 6 misli fazla
arazi parçasından buıgün istifade edilmemektedir.
istihsal yapmaktadırlar.
Bir
de bugünkü haliyle büyük ölçüde erozyona
Bizim beher dönümden daha az mahsul al
mâruz
29 bin hektar mera ve çayırlık arazi var
mamızın başlıca âmilleri, topraklarımızın çok .
dır.
Bu
duruma göre ıslaha mulhtaç 40 milyon
parçalanmış bulunması, bilhassa Doğu ve
nektar arazi bulunmaktadır. Bir taraftan bü
Güney - Doğu bölgelerimizde olduğu gibi bü
yük arazi sıkıntısı içinde kalınmakta, diğer taraf
yük arazi mülklerinin yarıcı, murabahacı ve
tan
ıslaha muhtaç 40 milyon hektar toprak bu
ortaklık şeklinde işletilmekte bulunmasıdır.
lunmaktadır.
Nüfusumuz halen senede 750 bin kadar art

I

maktadır. Bunun bir mânası senelik istihsalin
750 bin dönüm etrafında artırılmasının iktiza

Bugün küçük sulama ile 1 milyon hektar et
rafında arazi sulanmaktadır. Sulanan 1 milyon
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hektar arazi üzerinden memleketin en verimli
mahsulleri kaldırılmaktadır. 1 milyon hektar
olan küçük sulama arazisinin, ufak tefek yardım
larla 1,5 'milyona çıkarılması kabildir. Devlet
sulama şebekesi 250 bin hektar etrafında bir ara
zi parçasını suluyabilecek durumdadır. Buna
mukabil, sulannıryan arazi 88 !bin hektardır. Bu
88 bin hekt,ardan%22 hin hektarı maalesef çoraklaşmış bir durumdadır, bekleneni vermemekte
dir. Türkiye'de sulanacak saha miktarı 4,5 mil
yon hektardır. Yeraliı ve yerüstü sularından
faydalanmak şartiyle, yapılacak büyük sulama işi
kolay bir iş değildir. Eğer bu iş bilgi ile yürüıtülmez'se bu dâvada beklenen fayda yerine zarar
ortaya çıkabilir. Bunun acı misallerini şebekele
rimizi bilen arkadaşlar pekâlâ talidir edebilirler.
tyi bir sulama yapıldığı takdirde bir dönümden
yılda 500 liralık gayriısâfi hâsılat elde etmek ka
bildir. Biz bugün gerek sulu, gerekse susuz ola
rak dönümden ancak 75 liralık gayrisâfi hâsılat
elde edebilmekteyiz.

Ormanlarımızın durumuna gelince; bugün di
kili olarak 10 milyon 500 bin veyahut 600 bine
yakın hektarlık ormanımız vardır. Bundan 2,5
milyon hektarı koru ormanıdır.' Verimli orman
dır. Geri kalan 8 milyon hektarı ıslaha muhtaç,
bozuk ormanlardır. Orman içinde ve kenarında
19 milyon kıl keçi, 6, milyon tiftik keçisi, dolayısiyle 25 milyon keçi yaşamaktadır. Ormanlarda
yaşıyan insanların sayısı 9 milyondur, aşağı yu
karı 1,5 milyon çiftçi ailesi orman içinde yaşa
maktadır. Beher aileye 20 bin keçi isabet etmek
tedir. Bu 9 milyonluk insanın senelik artışı ise,
«on rakamlara göre % 27 olduğuna göre nüfus
senede 240 bin artıyor demektir. Her sene orman
içinde 40 bin yeni hayât ortaya çıkıyor demektir.
Bunların Ölçüsünü asgariye indirirsek geçinme
leri için araziye ihtiyaçları vardır. Beher aileye
-geçimlerini sağlıyabilmek için en azından 2 hek
tarlık bir arazi verirsek demek ki, ormanda her
sene meydana gelen hâdiselerin tabiî ihtiyaçları
için 80 bin hektar araziye ihtiyaç var demektir.

Gübreleme memleketimizde halen hektar ba
şına 7 kilo olarak tatbik olunmaktadır. Bu mik
tar Yunanistan'da 50, Holânda'da 485 kilodur.
Eğer Yunanistan seviyesinde kullanırsak senede
1 milyon 250 bin ton etrafında gübre kullanmaiiıız iktiza edecektir. Bugün kullanmakta oldu
ğumuz gübre miktarı nihayet 175 bin tona yak
laşmaktadır. Bunun az olmasının başlıca sebep
lerinden birisi gnibre fiyatlarının çok yüksek ol
masıdır. Halihazırda ortalama olarak fiyat 65 70 «kuruş arasındadır. Ahır gübresi miktarını kuruşlandıracafc olursak bu takdirde senelik yakı
lan gübre miktarı millî gelirin bir milyar 250
milyon lirasına baliğ olmaktadır..7 Köylümüz bu
nu bilmez mi? Elbette bilir. Kadı yalan söy
ler, gübre yalan söylemez. Gübreyi tarlaya değil
kadının sakalına döfesen güverir diye sözler söy
lerler. Bugün halen 76 milyon hayvan mevcut
tur. Beş koyun, altı keçiyi bir büyük baş hayvan
kabul edersek 30 milyon hayvanımız vardır de
mektir. Büyük baş hayvanın beslenmesi için 4
ilâ 6 milyon hektar araziye ihtiyacımız vardır.
Bizim memleketimizin şartlarına göre bu hayvan
ları doğru dürüst beslememiz lâzımgelse Türkiye
sahasının bir mislini daha katarak bütün bu
hayvanlara mera olarak vermemiz iktiza edecek
tir. Bugünkü meralar yetmiyor. Bir Türkiye da
ha katmamız lâzım gel ivoıv

Son 20 yılı bir gözden geçirirsek görürüz
ki, ormanlarda her sene devamlı bir tahribat
yapılmaktadır. 4 281 hektar orman akması ve
orman içi yerleşme, 47 716 hektar her sene ya
kılan orman olmak üzere, 20 senenin ortalama
sına nazaran her sene muntazaman ormanda 52
bin hektarlık sahanın. tahribatı ortaya çık
maktadır. Buna karşılık, ormanlarda x yapabildiğimiz ağaçlandırma ancak 10 senelik ortala
maya nazaran yılda 5 550 hektardır. Orman
içinde ve orman dışında her yıl yapabildiği
miz ağaçlanma yekûnu 5 500 hektara yakın
dır ki, ormanda yapılmakta olan tahribatın
ancak onda birini karşılayacak bir ağaçlama
yapılabilmektedir.
1961 yılında bu miktarı hızlandırıp 5 500
hektar yerine, 37 bin hektara çıkarmak istiyo
ruz, bunu kararlaştırdık. Bu ağaçlandırmanın
25 585 hektarı ormanların içinde, geri kalanı
ormanların dışında olacaktır. Orman dışındaki
ağaçlandırma, daha ziyade kavaklık şeklinde
tahakkuk edecekti?.
Birçok hatip arkadaşlarımın
belirttikleri
gibi, ormanın içinde yaşıyan & milyon insana
geçim sağlamak esas hedef olmalıdır. Bu or
man içinde yaşıyan köylüler, her yıl 40 bin, 50 bin
heıktarlık bir sahayı tarla açmak için tahribetmekte, yakmaktadırlar. Diğer yandan orma
nın bir numaralı düşmanı olan keçi, seneden
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seneye artmakta, o da tahribatın en büyük kıs
mını yapmaktadır.
insan güncünden memleketimizde maalesef,
birçok hatip arkadaşlarımın da işaret buyurduk
ları gibi, insan gücünden maalesef gereği gibi
istifade edilememektedir. 19,5 milyon çiftçi
nüfusunun pratik olarak 10 milyonunu faal
çiftçi nüfusu kabul edersek bunların her biri
senede ancak 85 gün çalışmakta geri kalan
günler, yine hatiplerin belirttiği gibi, gizli iş
sizlik olarak durmaktadır. Nüfusumuza ve
ziraat sahamıza nazaran millî istihsalimiz ve
nüfus başına millî gelirimiz çok düşüktür.
Bu yüzden çiftçimiz tasarruf ve yatırım imkân
larından mahrumdur. Ve gene yaptığı istihsali
olduğu gibi istihlâk etmek zorundadır- Şu
halde, Türkiye'de sermaye az, iş gücü çoktur.
Ziraatte öğretim ve eğitim : İstihsal ve
kıymetlendirme de en mühim âmil olan insanın
yetiştirilmesi ve bilgili bir çiftçi haline getiril
mesi dâvaların en çetinidir. Memleketimizde ge
rek okul içinde gerekse okul dışında ziraî
meslekî öğretim çok ihmal edilmiştir. Çiftçi
nüfusu bize yakın olan bâzı Avrupa memleket
lerini ele alırsak, meselâ Batı - Almanya'yı
ele alırsak görürüz ki, Batı - Almanva'da çiftçi
nüfusu için 1 000 okul ve 180 bin öğrenci
'olmasına rağmen bizde halihazırda 10 okul ve
2 400 öğrenci vardır.
Memleketimizdeki bitki çeşitleri ve hayvan
damızlığı bakımından; maalesef gerek bitki
çeşitleri gerekse hayvan damızlıkları daha zi
yade kısır şartlar için, verimsiz şartlar için
adapte edilmiş durumdadırlar. Toprağın beerketi biraz arttı mı bu çeşitler ya yatmak
suretiyle veyahutta hastalıklara yakalanmak
suretiyle istenilen verimi verememektedir. Aynı
durum hayvancılığımızda da mevzuubahîstir.
Hayvancılığımızda da yüksek verime gittiğimiz
zaman dış memleketlerin elde ettikleri netice
leri nek elde edemiyoruz.
Mücadele işlerimiz : Mahsullerde mücadele
işlerinin gereken şekillerde yamlmaması yü
zünden senelik kaybımız en düşük hesaplarla
bir milyon lirava yaklaşmaktadır. Y<me hay
vanlarda gereken şekilde hastalıklarla müca
dele edilmediği için yıllık kayıp 500 milyon li
ranın üstünde seyretmektedir.
Arazi ıslahı için kredi ihtiyaçlarımız; yine
en düşük hesaplarla hektar başına bin dolar
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değil bin lira hesabiyle ve bâzılarında da 300
lira, yalnız sulama arazisinde 2 500 lira hesa
biyle kredi ihtiyacı tutarı 41 milyarın üstüne
çikmaktadır. Kurulacak veya mevcut işletme
lerin donatma ve çevirme kredileri yine asgari
hadlerle 5 milyarın üstüne çıkmakta ve bunları
uzun yıllara bölseniz dahi, 10 senelik 20 sene
lik yapsanız da, yine milyarların üstündedir.
Ziraat sanatları ve mahsullerin pazara hazırlan
ması işi; bu sahada tamamen ihmal edilmiş bir
durumdadır. Hepiniz işitmişsinizdir, gerek mem
leket içinde gerekse memleket dışında toprak
mahsullerinde nerede bir hareket vardır, orada
çürüme, bozulma, netice itibariyle millî servet
ten büyük kayıplar ortaya çıkmaktadır.
Buraya kadar verdiğim izahat da gösteri
yor ki, bugünkü durum baki kalacak olursa ya
ni bugünkü ölçülerle iş görürsek nüfus artması
karşısında hattâ bugünkü nüfusumuz karşısın
da da istihsal bakımından kendimize yeter bir
durumda değiliz. Toprağımız, hayvanımız, insa
nımız ve ormanımız, bütün istihsal kaynakları
mız bu bakımdan yetersiz . durumdadır. Ama
memleketimizin tabiî kaynaklarını Akdeniz'de
hemen hemen bize benzer memleketlerle muka
yese edecek olursak; Yunanistan, Yugoslavya,
ttalya, İspanya gibi memleketlerde görürüz ki,
tabiî imkânlar bakımından biz bunlardan üs
tün durumdayız. Fakat bu memleketler bize
nazaran en az 3-5 misli fazla istihsal yapmak
tadırlar. Bu da gösteriyor ki, eğer biz gerekeni
yaparsak değil 28 milyon, 50-100 milyonu da
geçindirebiliriz. Fakat bunu yapmak lâzımdır.
Sizlere buraya kadar çizmiş olduğum tablo
larla, size bugünkü topraklann bugünkü çiftçi
nüfusumuza, bugünkü şartlarımıza, bugünkü
çalışma sistemlerimize göre, memleket nüfusumu
zu ziraî mahsullerimizle geçindirebilecek durum
da olmadığımızı açıkça belirtmek istedim.
Ayrıca, bugünkü hayvancılığımızı kalkındır
mak için, bütün araziyi yaylıma tahsis etsek,
hayvanlarımızı doyuramıyacak durumda oldu
ğunu da belirteyim.
Ormanlarımızın durumuna gelince, maalesef
orman içinde ve orman çevresinde yaşıyan in
sanlar tarafından ormanlarımız devamlı surette
tahribedilmektedir. Bundan sonra neler yapmak
lâzım. Ve bu bütçe ile neler yapabiliriz? Bugün
kü durumda Türkiye'nin en mühim meselelerin
den birisi, arazi mülkiyetidir.
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İkincisi işletmelerin bölünmesidir. Aile işlet- I beklemiyoruz. Beklediğimiz Türkiye gençliğin
de, Türkiye genç çiftçilerinin kafasında dış
meleri, Medenî Kanunumuzun tesiri altında dur
memleketlerle
bizim istihsal dertlerimizin mu
madan bölünmektedir. Bu aksaklıklar hukuka,
kayesesini yaptırıp dertlerimiz hakkında açık
taallûk etmektedir.
ça onlara kulak dolgunluğu vermektir. Diğer
Ziraî reforma ihtiyaç vardır. Ziraî kredi ve
yandan daha önce de Meclise arz etmiştim, bir
sermaye olmak üzere, bu dâvaları sıralamak
soru münasebetiyle arz etmiştim, 10 bin genç
mümkündür. Bütün bu işleri yapabilmek için
çiftçiyi öğretim yolu ile ve 4 ilâ 6 aylık kurs
de işe sermaye, sistem ve bunun yanında yeni
larda çalıştırılarak yeni metotları öğretmek
bir ruh ilâve etmek iktiza eder.
için yetiştirme merkezleri açıyoruz. Mevcut
Ve bilhassa boş duran sahaları olduğu gibi
19 teknik .tarım ve bölge tarım okuluna ilâve
boş duran elkri de harekete geçirmek ve bun
ten
10 yıl içinde yeniden 20 tane teknik tarım
ları istihsale sevk etmek ve bugün dönümden
okulu
açılması ve bunlardan 3 veya 5 ini bu
aldığımız mahsul miktarını iki misline, üç mis
yıl tahakkuk ettirmeyi bu seneki bütçe ile plân
line ulaştırmak iktiza eder.*
ladık. Çiftçi çocuklarının istihsale iştirak etti
Yalnız sermaye ile, milyonlarla bu işi hal
rilmelerini sağlamak için kurduğumuz 4 K. yi
letmeyi beklersek maalesef bu iş için zamanı
11 binden 50 bine çıkardık. Yine çiftçi kadın
mız kâfi gelmez, önümüz hakikaten karanlık
larının yetiştirilmesi için de halen 30 bin ev
tır. tşe yalnız Tarım Bakanlığı olarak değil,
kadını
ile meşgulüz. Bunların sayısını 5 sene
Hükümet olarak, Devlet olarak, millet olarak
içerisinde 300 bine çıkarmak için plânladık. Çe
sarılmak zorundayız. Mesele bu. îşj hangi cep
şitli toprak koruma tedbirleriyle bir an evvel
hesinden ele alırsak alalım, görüyoruz ki, ka
toprak
erozyonunu önlemek için çalışıyoruz.
ranlıktır. Fakat biz işe yeni bir ruh ile sarılırErozyondan
korunmuş topraklarda hayvan yem
sak ve bilhassa çalışmalarımıza biraz da bilgi
leri
yetiştirilmek
suretiyle bir taraftan hayvan
katmak suretiyle istihsalimizi bugünün üç misları kurtarırken diğer yandan da toprağın aç
linç, 5 misline çıkarmak mümkündür. Hattâ
lığını gidermek ve bereketini artırmak için işle
.normal çalışma bile kâfidir.
rimizi plânladık. Bu yönden 13 vilâyette ve 24
Çünkü ancak bugün çalışılması lâzımgelen
yerde
303 bin dönüm toprak muhafazaya ve
zamanın dörtte biri kadar çalışıyoruz. Za
teraslamaya
alınmıştır. Meyilli arazide yapıla
manla bütün engelleri yok etmek işten değil.
cak teraslarda hayvan yemleri ile birlikte çe
Bu iş için yani işi yeni ruhla ele alabilmek için
şitli bağ ve bahçe mahsulleri yetiştirilmesi için
Tarım Bakanlığında 5 aydan beri çalışılmak
bu iş canlandırılmış durumdadır. Bilhassa me
tadır. Yani plân meselesi. Muhtelif cepheleyilli arazide bu gibi ıslah edilmiş topraklarda
riyle imkânlarımız nelerdir ve istihsalde nerele
hayvan
yenileriyle çeşitli bağ ve bahçe mah
re ulaşabiliriz, bunları planlamakla meşgulüz.
sulleri
yanında
zeytin, Anteb fıstığı, harnupBu plân 5 yıl üzerine ayarlanmıştır ve zirai
luk gibi çalışmalara da ön plânda yer verilmiş
kalkınma plânı, Devletin iktisadî plânının mü
tir. Bugünkü durumda iki milyon aded olan
him unsurlarından birini teşkil edecek ve Ta
bağ
çubuğu istihsali. Amerikan çubuğu istih
rım Bakanlığının bu plânı, Devlet Plânlanın
s
sali,
Devlet üretme fidanlıklarında 200 milyona
Teşkilâtının çalışmaları ile tamamlanacaktır.
çıkarılmak
için çalışılmaktadır. Depo fidanı
1961 bütçesiyle yapılmasını tasarladığımız
usulü kullanmakla bu işi 3 - 4 yerde yapaca
işler : Her şeyden evvel çiftçilerimizin öğretim
ğız. Senelik- zeytin istihsalini 2 milyona çı
ve eğitimine büyük önem verdik. Çiftçi gençle
karmak
yolundayız. Bu arada bütün kıyı böl
rinin, çocuklarının, kadın ve erkeklerinin ye
gelerimizde
ve bilhassa Ege ve Akdeniz kıyı
tişmesini birinci plânda ele aldık. Ziraat dert
•bölgelerimizde
bol miktarda bulunan deliceliklerimizi, istihsal dertlerimizi kabil olduğu ka
lerin aşılanması işini de plânlayıp yılda en
dar büyük kütlelere duyurabilmek için er eği
azmdan 4 - 5 milyon civarında olmak üzere
tim merkezlerini ele aldık. Bu merkezlerde yal
zeytinlik
çalışmalarına hız vermeyi de düşünü
nız ziraat dertlerimiz üzerinde durarak kurslar
yoruz.
ve konferanslar verdiriyoruz. Bir arkadaşımı
zın işaret ettiği gibi bunlardan büyük bir. şey |
Sulama sahalarımızdaki çoraklıkları önle-

— 461 —

B :7

26.2.1961

O :1

üzüm ve diğer mahsullerimizde de ele almak is
tiyoruz.
Umumî olarak mâruzâtım bundan ibarettir.
Şimdi, kısaca bâzı arkadaşların temas ettikleri
sorulara cevap vermeye çalışacağım.
Orman Bakanlığı, Veteriner Bakanlığı kurul
ması konusunda konuştular. Bu meselelere kısa
ca temas edeceğim.
Tarım Bakanlığı sahasında 3 meslek mev
cuttur. Maalesef ben bildim bileli, bu 3 kardeş
meslek arasında, şu veya bu yönden, nasıl kar
deşler arasında çekişmeler olursa, bu kardeş
meslek mensupları arasında da çekişmeler mev
cuttur.

mek için yedi il ve on yerde 63 bin dönümlük
sahayı çoraklıktan kurtarmak kararındayız.
Bunun plân ve programı hazırlanmıştır, iyi
sulama tesislerini de artıracağız. 50 il ve 208
yerde 50 bin dönümlük sahayı küçük sulama
yoliyle yeniden sulamaya alacağız. Dokuz il
ve on dört yerde iki yüz on bir bin dönümlük
sahada sulamayı geliştirmek, sulu ziraati ge
liştirmek çalışmaları yapılacaktır.
Gübreleme ve ekim toprağı işlerinde toprak
larımızın bereketini artırmak da sağlanacaktır.
Sayın Çelikbaş, pamukçuluk çalışmalarımı
zı bilhassa övdüler. Kendilerine teşekkür ede
rim. Fakat, pamukçulukta da bugünkü istih
salimizi diğer memleketlerle mukayese ettiği
mizde miktar bakımından biz ancak üçte bir,
dörtte bir nispetindeyiz.
Bilhassa toprağın bereketinin arttırılması
için yeşil gübre işi bilinci plânda yer alacak
ve önümüzdeki bahardan itibaren bütün pamuk
çuluk sahalarımızda, Devlet çiftliklerinde güb
releme işi, hayvancılıkla birlikte esaslı bir şe
kilde ele alınacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer uzun sürecekse, saat 13 e gelmiştir, sonra devam edin.
TARIM BAKAN T TOSUN OSMAN — Az
kaldı efendim.
Diğer yandan mahsulün piyasalara hazırlan
ması ve muhafazası işlerinde de usta elemanlar
yetiştirmek meselesini ciddî olarak, önemle ele
alıyoruz.
Meslekten olan insanların dış memleketlerde
daha iyi bir şekilde yetişmeleri için çalışıyoruz.
Ayrıca memleket içinde açılacak kurslarda bil
hassa müstahsıllarımızı, istihsal yönünden yetiş
tirmek istiyoı-uz. Bunlar ele alınmış vaziyette
dir,
Bunun ilk semerelerini narenciye bölgesinde
halen almış durumdayız. Dış istihlâk merkez
lerinde portakallarımız tutunmaya başlamıştır.
Başka memleketlerin portakalları 13 - 14 kutuş
arasında, müşteri bulurken bizim memleketimi
zin portakalları, bilhassa Hamburg'da 25 ilâ 50
mark arasında müşteri bulmaktadır.
Bizim mahsullerimiz, İsrail'in, İspanya'yı.
îtalya'yı bu hususta geride bırakmıştır. Bu hu
sustaki çalışmalarımız gelişmektedir.
Narenciyedeki çalışmalarımızı, Marmara böl
gesindeki mahsullerimiz için de yapmak, şeftali.

Her üç meslek de hedef olarak, bu memle
ketin çiftçisine hizmet edebilmek için çırpmır.
Çiftçinin tarlası vardır, hayvanı da vardır. İş
çisi de vardır. Bu bir ünitedir. Bu bakan
lığın mensupları da bir aileye benzer, esas kar
deşler arasında olduğu gibi, bu bakanlığın üç
meslek mensupları arasında da çekişmeler mev
cuttur.
Hüner bu çekişmelere meydan vermemekte
dir. Bu üç meslekin, kardeş meslekin araların
daki meslek heyecanlarına yer verir. Bunları
idare etmek lâzım. Bendeniz şahsan bu hususa
ilk günden beri gayret sarf etmekteyim. Ve
bugüne kadar edindiğim neticelerden de şah
san memnunum. Orman Bakanlığını, bakan.'ık
makamına geldiğim gün tasarının hazırlanmış
şeklini masamda buldum ve imzalıyarak gön
derdim. Bu nihayet Hükümetin ele alıp gene
Meclisinizde halledeceği bir meseledir. Yalnız
şuna bilhassa işaret edeyim ki, şu veya bu yön
den şu, bu meslek heyecanları ile hareketler
olacaktır, geçmişte olduğu gibi, bugün de,
bundan sonra da hareketler olacaktır. Fa
kat asıl gaye bu memleketin. özlenen re
faha ulaşmasıdır. Bu yolda mesleklerin el
ve fikir ve gaye birliği yapmaları zarurîdir ve
yapmaktadırlar ama bu bakanlık bünyesinde yahutta mesleklerin tezahürü şeklinde üç bakan
lık bünyesinde hallolunması iktiza eden bir hu
sustur. Biz kalkındırmak istediğimiz köylüyü,
çiftçiyi birinin eteğini bir yerinden öbürünü
öbür taraftan çekmek suretiyle kalkındırmak
usulüne başvuracak değiliz. Bu hususta size ken
di inancım olarak teminat verebilirim ki, eski
ye nazaran bu şekildeki itişmeler daha da azal
mıştır. önümüzdeki günlerde bunun her gün bi-
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raz daha azalmak suretiyle ve bütün gayretle
rin ulaşacağı hedeflere sevkı ile daha ferah
latıcı neticelere ulaşacağına şahsan inanmış du
rumdayım.
Sayın Sırrı Atalay bütçe ile yapılacak işle
rin bilhassa neler olacağı hakkında şüpheye düş
müşler. Zannediyorum ki, verdiğim izahat ken
dilerini tatmin etmiştir. Umumî olarak maruza
tım bundan ibarettir. Daim fazla huzurunuzu iş
gal etmek istemiyorum. Eğer cevaplandırmadı
ğım hususlar kalmışsa hatırlatılmasım rica ede
rim. (Ziraat odaları sesleri) Ziraat odaları için
sizin de teferruatı ile bildiğiniz gibi ödenek 1960
da konmuştu. Fakat bu malî mülâhazalarla kul
lanılamamıştır. Bu sene de ödenek konmuştur.
Fakat bakanlığımızca Maliye Bakanlığından el
de etmek imkânı olmamıştır. Bu hususta çalı
şacağız.
PAMUKÇU MAHİR — Sual soracağım. Ga
zetelere intikal eden Ziraat Vekâleti bünyesi
içindeki ek görev dağıtımındaki haksızlıkların
nasıl telâfi edileceği hususunda bir işaret ver
mediniz.
İkinci olarak Tarım Bakanlığı bünyesinde
çözülmekte olan veteriner hekimlik işlerinin ne
şekilde derlenip toparlanacağı ve bu meslek ele
manlarının vazifeye büyük aşkla sarılacağı hu
susundaki tedbirleriniz nelerdir?
TARIM BAKANI TOSUN OSMAN (Devam
l a ) — Bunların her ikisi de eldeki imkânlar nis
petinde tahakkuk ettirilmektedir. Bu imkânla
rın buraya kadarki kısmı gösteriyor, ki, dertler
bir değil, bin değil fakat bunların karşılanma
sı ancak imkânlarla sınırlı bulunacaktır. Bura
da daha ziyade şu veya bu meslek için değil sa
dece bizim imkânlarımız nedir bu imkânlarla
gayelere doğru gitmeyi sağlamak için ne yapı
yoruz, ne yapmalıyız? Mühim olan budur.
Efendini, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Efendim, saat 11 i 10 geçiyor.
Son olarak bir arkadaşımıza söz vermek gerek.
Son sözü istiyen Şevket Raşit Hatipoğlu 'arka
daşımızdır. Şimdi Ibu arkadaşımız da konuşsun
tensip buyurursanız oylamayı bundan sonraki
ikinci oturumda yaparız.
Buyurunuz sayın Hatipoğlu.
HATİPOĞLU ŞEVKET RAŞİT — Muhte
rem arkadaşlarım; bir kader işine benziyor bu
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işte. Çiftçiler nasıl nafakalarını hasis topraklardan çıkarmak için zahmet çekiyorlar ve tlidiniyorlarsa, burada ziraat işlerini görüşmek,
doya doya görüşmek için de bizler didiniyoruz.
Yeter zamanı bulamadığımız için çırpmıyor.
Şimdi de zamanın ilerlemiş olması ve yorulmuş bulunmamız benim kadersizliğkndir. Bu
nunla beraber, sabrınızı suiistimal etmeden bâI zı meseleler üzerinde düşüncelerimi^ söylemek
I isterim.
Kurucular Meclisi, Ziraat Vekâleti Bütçesi
konuşulurken dikkatini, alâkasını, esirgemedi.
I Ziraat işlerine çok derinden bir alâka gösterdi.
I
Birçok arkadaşlar türlü meseleler üzerine
düşüncelerini' söylediler. Bu dikkat ve alâka
I beni çok sevindirdi. Zaten İnkılâp İdaresi de
I ziraat işlerini de büyüik bir ciddiyetle ele al
mış bulunuyor. Bunu da şükranla karşıladığı
mızı belirtmek yerinde olur.
I
Yine de içimde bir endişe var. Acaba bu
alâka ne derece sözde kalırmış diye... Çünkü
I
bizde ziraat sözde daima ehemmiyet kazanmış
tır. Bülyük Millet Meclisinde de ziraat işleri
her zaman ehemmiyetle ele alınmıştır. Bu konu
da parlak sözler söylenmiştir. Fakat iş te bir
türlü ön plâna çekilmemiş ve adı anılacak bü
yük yatırımlar yapılmamıştır, ziraat dâvaları
uzun yıllar oluruna bırakılmıştır. Bu sebepten
ekmeklik hububatı şimdi Amerika'dan satmalıyoruz. Gene Amerika'dan yağ alıyoruz, et
alıyoruz, peynir alıyoruz. Koyun, sığır 'etleri
ithal ettiğimizi hatırlayınız. Daha geçen sene
Amerikadan 90 bin ton soya yağı aldığımızı
unutmayınız. Bundan dört yıl evvel de yarım
kilo vita yağı alabilmek için kadınlarımızın
bakkal dükkânMrı önünde kuyruk yaptıklarını
unutmak mümkün mü? Halbuki bu memlekeI tin dağında taşında* çeşit çeşit yağ nebati yeI tişir. Fakat ziraat ihmal 'edildiği için bugün
i ekmeklik buğdayımızı Amerika'dan alıyoruz.
I Eğer bu dost yardımı kesilirse bu milletin hali
ne olacak? Daha bu gün de milletimizin beslenememesinden korkuluyor, nüfus üremesini önliyecek tedbirler düşünen akıllılar çıkıyor. 770
bin küsur kilometre karelik bir vatan üstünde
" 30 milyonluk bir milletin aç kalacağından kor
kuyoruz. Bunun böyle oluşu ziraatin yüzüstü
bırakılmasından ileri geliyor. Halbuki ziraatimiz teknik ve ekonomik sahalarda geliştirildiği '
| takdirde bu vatan 70 milyon insanı ferah ferah
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geçindirir. İşte bütün bunlara bakarak ziraatin gene unutulup yüzüstü bırakılmasından kor
kuyorum. öte yandan da ümidim sönmüyor.
Bu defa Meclisin, Hükümetin ziraat işlerini be
nimseyişi bambaşka.. Son on yıl içinde ziraat
dâvalarının açıkça ele alındığı ve bunlar hak
kında tenkidler yapıldığı pek görülmemiştir.
Toprak dâvası, orman dâvaları ele almamıyordu. Şimdi Millî Birlik Komitesi tarafından bu
dâvaların (benimsendiğini görüyoruz, seviniyo
ruz, ümitleniyoruz.
Muhterem arkadaşlar; ziraatin derdi bir de
ğil, binden ötedir. Çiftçilerimizin şikâyetleri,
dilekleri, saymakla bitmez, söylemekle tüken
mez. Şairin dediği gibi «bir ddkun, bin ah işit
kâsei fağfurdan.» insan hangi dertten bağlı
yacağını şaşırıyor, hangi meseleyi ele alacağı
nı bilemiyor. Zaten şu dar zaman içinde bütün
ziraat meselelerini deşmeye imkân yoktur. Bu
nunla beraber ziraatin bâzı meseleleri üzerinde
kısaca durmaya ve onları aydınlatmaya çalışa
cağım.'
Yalnız, daha önce konuşan Fethi Çelikbaş
arkadaşımızın ileri sürdüğü iki fikre dokunmak
isterim.
Kendisi ziraat politikasını otarşik buluyor,
serbest mübadele esasına göre yönlenmesini isti
yor. Bunun için de kauçuk istihsali üzerinde
ki araştırmaları nafile buluyor ve bunu misal
olarak ileri sürüyor.
Hemen açıklamak isterim ki, kauçuk işi ilmî
ve teknik bir mevzu olarak ele alınmıştır ve konu
üzerinde araştırmalar yapılmasına başlanmışt r.
Muvaffak olursa memleket için bir kazanç olur,
olmazsa bu ilmen ispat edilmiş, aydınlanmış
olur ve bir daha üzerinde durulmaz. Bugün ko
nunun kesin bir şekilde aydınlandığına kaani
değilim. Şunu hiçbir zaman unutmamak lâzımdırki bir devletin, memleketin tabiî imkânları
nı ilmî yollardan yoklamak, araştırmak vazi
fesidir. Kaldı ki, bu memlekete bâzı yeni kül
türler başlangıçta hep şüphe ile karşılanmış, hi
civler matbuattan parlâmentolara' intikal etmiş
tir. Bizde çay yetiştirmesi bunlardan bir örnek
tir. Türkiye'de çay yetiştirilmesi hücumlara
uğram ştır. Âlim geçinenler bile Türkiye'de ça
yın yetişmiyeceğini ileri sürmüşler, fıkra mu
harrirleri bu teşebbüsle alay etmişler ve parlâ
mentoda tenkitlerin bir türlü sonu gelmemiştir.
Eğer bu dâvayı yürütenler bu tenkitlere, kulak
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J verseydiler ve dâvayı yüz üstü bıraksaydılar bu
gün memleketimizde çay yetiştirilemezdi, çayı
dışardan getirmeye mahkûm olurduk, hele De
mokrat Partinin döviz kıtlığından doğan yokluk
lar arasında çay da bulamazdık. Dâva sahip
leri yılmadılar. Böylece bugün memleketimizde
çay yetiştirilmektedir. Biz kendi çayımızı iç
meye başlamış bulunuyoruz ve çay yetiştiren
vilâyete de yılda 40 - 50 milyon liraya yakın
para girmektedir.
Vaktiyle muz üzerinde çalışmalar başlayınca
da, teşebbüs alay konusu olmuştur. Fakat bu
gün kendi memleketimizin muzlarını yiyebiliyoruz.
İmparatorluk devrinde Türkiyeye limon, por
takal Yafa'dan, Cenuptan gelirdi. Aynı cins
portakalları yetiştirme işleri ele alındığında da
bizde cinsi iyi portakal yetiştirilemiyeceğini id
dia edenler pek çoktu. Fakat şimdi standart Ya
fa, ve Vaşington portakallarını memleketimizde
yetiştiriyoruz ve ihraç da ediyoruz. Bunların
hepsi Devletin, bu vatanın tabiî imkânlarını
araştırmasiyle mümkün olmuştur.
Muhterem Fethi Çelikbaş ziraat politikasının
spekülatif - kommersiyal istihsal prensibine uy
gun yönlenmesini istiyor, mutlaka istihsal yığı
nakları kurulmasını istiyor. Yalnız Türkiye Ziraatinin böyle teşebbüslere elverişli bir durumda
bulunup bulunmadığını düşünmüyor.
Muhterem arkadaşlar; Türkiye ziraatinin bu
günkü umumi durumu şöyle ifade olunabilir : Bi
zim ziraatiiniz düzenleri, sistemleri cihazları ve
usulleri bakımından iptidaî bir ziraattir. Bu zi
raat hâlâ ve büyük ölçüde adeta orta çağın şart
ları içindedir. Böyle bir ziraat teknik temeller
üzerine yeni baştan kurmadan onu spekülatif pi
yasaya göre yönlendirmek çok zordur. Bu mem
lekette hâlâ milyonlarca karasaban işlemektedir.
İstihsal vasıtalarının çoğu tahtadan yapılmış ip
tidaî vasıtalardır. Sonra bu memlekette toprakla
uğraşmayı sanat edinen, fakat benimdir diyeceği
bir karış toprağı bulunmıyan milyonlar vardır.
İşte önce bu ana dâvaların halledilmesi lâzımdır.
Bu ziraatin reforme edilmesi şarttır. Onun için
i bu memlekette ziraat politikasının heveslere göre
değil, bu milletin zaruretlerine ve yurdun gerI çeklerine uygun yönlenmesi gerektir. İşte vaktiy! le biz ziraat politikasını bu temeller üzerinde, bu
1
günlere çevirmiştik.
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Evet, aslında ziraat politikası bir istihsal po
litikasıdır. Bütün faaliyetler bu mihver etrafın
da döner. Ziraatte bizim istihsal politikasının
yönleri istihsalleri çeşitlendirmek, istihsalleri ge
nişleterek, randumanları yükselterek, çoğaltmak
kaliteleri yükseltmek ve maliyetleri düşürmek
tir.
Muhterem arkadaşlar; ziraatimizi bu hedefle
re ulaştırabilmek için de ziraat politikasının ak
siyonlarını memleketin gerçeklerine ve milletimi
zin zaruretlerine uygun olarak ayarlamış bulunu
yorduk.
Gerçekten Türkiye ziraatinde ilk göze çarpan
gerçek nedir? İlmî ve teknik bilgi yoksulluğu.
Mahdut istisnalardan sarfınazar, çiftçilerimizin
ziraat bilgisi amprik bir bilgidir. Bu bilgi zaman
içinde müşahadeden, hâdiseleri yaşamadan doğar,
babadan oğula geçer. Çok zor değişir, çok ağır
ilerler, statiktir, yani durgundur. Amprik bilgi
ye dayanan ziraat, görenek usulleriyle yapılır.
İşte böyle bir ziraat geri bir ziraattır, ilerlemez.
Halbuki müspet ilimlerden doğan bilgilerle yü
rütülen ziraat duraksız ilerler. Çünkü müspet
ilimler çabucak yeni yeni hakikatlara ulaşır, böylece hızla ilerler. Bu bilgilerin kullanıldığı ziraatlerde teknik usuller uygulanır. O halde bizim
ziraatimizi ilerletmek için önce amprik bilgiler
yerine müspet ilimlerden doğan bilgileri ve göre
nek usuller yerine de teknik usulleri yerleştirmek
gerekir. İşte bu maksatla teknik ziraat okulları
ve teknik bahçıvanlık okulları açılmaya ve kurs
lar organize edilmeye başlanmıştır.
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Ziraat Vekâletinin iyi yetişmiş sağlam bir
meslek kadrosu da vardır. Orman, ziraat ve vete
riner mesleklerinin ehliyetli, fedakâr kadrolarına
her bakımdan güvenilebilir.
1950 den önce hayvancılığımızın ilerletilmesi,
ormancılığımızın ıslahı, birçok ziraî şubelerinin
ıslahı için canlı hareketler ve faaliyetlere başlan
mıştı. 1950 den itibaren dış yardımlar başlamıştır.
I Ziraata, hayvancılığa, ormancılığa yatırım imkân
ları hâsıl olmuştur. Artık Türkiye ziraatinin iler
lememesi için hiçbir sebep kalmamıştır.
Fakat bilir misiniz arkadaşlar; 1950 den son
ra neler oldu? Bütün bu hazırlıklar ve faaliyet
ler durdu, ormancılık, hayvancılık ve ziraat alan
larında korkunç bir yağmadır başladı.
On yıllık Demokrat Parti idaresinde orman,
ziraat ve veteriner alanları kadar yağmaya uğ
rayan daha başka bir alan gösterilemez. Bütün bu
alanlara meslek adamlarının çektikleri çile anla
tılamaz.
On yıllık partizan idare bu vatanın ana kay
naklarını yağma ve ihmallerle kurutmuşlar, bu
|
hale getirmişlerdir. Memlekete binler ve binlerle
I
getirilen ziraat makinaları parçasızlıktan ve tamirsizlikten kullanılmaz hale gelmiştir. Elinde
bulunan değerli istihsal vasıtalarına yedek parça
tedariki için döviz ayıramıyacak derecede gafil ve
saygısız idareden ne beklenir?
Muhterem arkadaşlar; memleket ziraatinin du
rumu gerçekten ciddîdir. Ziraatimizle sözde ilgi
lenmekle yetinenleyiz. Bütün dikkatimizi ve im
kânlarımızı bu sahada toplamalıyız ve ormancıh-,
mız, hayvancılığımız ve toptan, ziraatimiz için de
vamlı olarak büyük miktarlarla yatırımlara hazır
lanmalıyız. Çünkü bu memleketin ana kaynakla
rı bunlardır. Biz milyonları aşan iç ve dış borçla
rı ancak bu kaynaklardan çıkaracağımız servetle
ödiyebiliriz. Ve asıl mühimmi duraksız üreyen mil
letimizin yedirilmesi, içirilmesi», giydirilmesi ve
barındırılması da bu kaynaklara bağlıdır.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
(Sürekli alkışlar ve bravo sesleri)

Sonra, arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğim
gibi bu memlekette topraksız ve toprağı yetmiyen milyonlarca vatandaş vardır. Bunların top
raklandırılması için kanun çıkarılmış ve işe baş
lanmıştır. Bundan başka çiftçilerimizin istihsal
vasıtaları da çok iptidaîdir. Bunların iyi istihsal
vasıtası ve istihsal malzemesi ile donatılması için
Zirai Donatım Kurumu ve Devlet Üretme Çiftlik
leri kurulmuştur.
Bunların yanında çiftçilerin kredi işleri ve
sigorta meseleleri de ele alınmıştır. Bu konuda te
ferruat üzerinde durarak sabrınızı tüketmek iste
mem. Yalnız şunu söylemekle yetinirim, Türki
BAŞKAN —- Saat 15 te toplanmak
ye'de 1950 den çok önce sağlam ve ilmî temellere
Birinci Oturumu kapatıyorum.
dayanan müspet bir ziraat politikası güdülmeye
ve bunun da neticeleri alınmaya başlanmıştı.
II
Kapanma saati : 13,55

üzere

İKİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Akath Lûtfi
KÂTİPLER : Çini Rifat - Aksoyoğlu Refet

B.

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
öğleden evvel Tanm Bakanlığı ve ona bağlı
genel müdürlüklerin bütçelerinin umumi müza
keresi sona ermişti. Şimdi Tarım Bakanlığı büt
çesinin fasıllarını okutuyorum..
B.

lira

Birinci kısım - Tahsisat ve
benzeri özlüik halklar
101 Bakan ödeneği

12 000

303 Basılı kâğıt ve defterler
60 000
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
858 000
305 Kira bedeli
1 226 000
306 Giyecekler
37 000
307 Harcırahlar
11 305 000
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
(harcırahları
185 000
309 Taşıt giderleri
*
8 122 000

ikinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
56 187 001
201 Maaşlar
23 436 000
202 Ücretler
161 000
203 Geçici hizmetliler ücreti
204 Ecnebi uzman, ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
100 000
ücretleri
II - Başika haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
1 196 500
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
3 000
ğince ödenecek para mükâfatı
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak 'ödemeler
5 165 198
4 200
210 Temsil giderleri
217 Kanunlar gereğince verilecek
617 500ücret ve tazminatlar
20 000
218 Kasa tazminatı
Üçüncü ;}qsım. - Yönetim
giderleri
147 000
301 Merkez daireleri büro giderleri
1 070 000
302 Vilâyetler büro giderleri

Lira

403
416
417
418

419

420

421
422
423
424

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
Okullar genel giderleri
Zirai mücadele
Tarla ziraati, tohum ıslahı, de
neme, üretme, çayır ve mera,
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri genel giderleri
Bahçe ziraati işleri, bağcılık
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay genel gi
derleri
tpekböcekçilik, tavukçuluk, arı
cılık genel giderleri
Ziraat sanatları genel giderleri
Pamuk işleri genel giderleri
Tohum temizleme evleri ve makına işleri genel giderleri
Veteriner mücadele, tahaffuz
evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumları ve lâlboratuvarlar kurma ve idare iş
leri genel giderleri

5 000
6 654 000
15 077 100

8 957 473

6 004 000
t

1 100 000
145 000
700 000
2 250 000

7 150 000

425 Veteriner zootekni, ıslah ve
üretme işleri genel giderleri

426 Merinos işleri genel giderleri

- 456

3 745 000
2 100 000

B :7
427
428

429
450

451
452
453
457
458
476

26.2 1961
lira

B.

6893 sayılı Kanun gereğince
561 000
verilecek prim ve para mükâfatı
iSulama, toprak etüd ve tahlil
ve kimyevi gübre, küçük su ve
arteziyen işleri genel giderleri 15 976 000
Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 26 521 000
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar
3 082 000
296 000
Yayın giderleri
Staj giderleri
1 160 000
Milletlerarası
münasebetlerin
ıgerektirdiği giderler
1 047 500
iç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri
240 000
Fuar, sergi ve teşvik' genel gi
303 000
derleri
Kurs genel giderleri
5 473 000
Beşinci kısım - Borçlar

501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçlan
Altıncı kısım - Yardımlar
601 904 sayılı ıslahı hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince özel idarelere
yapılacak yardımlar
Ziraat memur ve müstahdem
leri Yardım Sandığına (Memur
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanıl
mak üzere)
667 6964 sayılı Kanun gereğince
ziraat odaları birliklerinin ku
ruluş masraflarına yardım

65 000
10 000

200 000

653

Yatırımlar
701 Yapı narımı ve küçük yapılar
711 Makina, alet ve malzemeler
onarımı

104 000

1
1 275 000
1 282 000

731 istimlâkler
6 175 000
751 Satmalınacak makina, alet ve
malzemeler
13 910 527
753 Teknik ziraat ve teknik baçıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve
malzemeler
174 900

0:2

B.
lira
761 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince yapılacak ödemeler
2
771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasına
yapılacak
öde
meler
21 318 098
772 7475 sayılı Kanun gereğince
yapılacak erozyon, toprak mu
hafaza, arazi ıslahı, ziraî sula
ma ve arazi tevhidi işlerine ait
yatırımlar
45 571 000
773 Döner sermaye
4 580 000
BAŞKAN — Fasıllar okundu. Tarım Bakan
lığının 1961 yılı bütçesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Devlet Meteoroloji Cfenel Müdürlüğünün
bütçesinin fasıllarını okutuyorum.
B.

lira

ikinci kısım -^Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
3 162 552
202 Ücretler
5 619 600
2?3 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti
14 400
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
34 310
II - Başka haklar
206 4*178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
Üçüncü kısım - Yönetim
*
giderleri
301 Merkez daireleri büro giderleri

— 457 —

114 900

1

560 640

89 500

B :7
B.

Lira

302 Vilâyetler büro giderleri
303 Basılı kâğıt ve defterler
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
305 Kira bedeli
306 Giyecekler
307 Harcırahlar
308 4598 sayılı Kanun gereğince
' ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
309 Taşıt giderleri

403
417
450

451
452
453
476

26,2.1961
161 000
25 000
281
40
18
199

500
00.1
070
000

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
Altıncı kısım - Yardımlar
653 Meteoroloji Memur ve Müs
tahdemleri Yardım Sandığına
(Memur ve müstahdemlerin
öğle yemeklerine yardım maksadiyle)

501
502

Yatırımlar
I - Onarmalar
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
711 Mevcut malkina, alet ve mal
zeme onarımı

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji işleri Ge
nel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesini oyunuza
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1961 yılı bütçesine geçiyoruz. Birinci mad
de ve ona bağlı cetveldeki fasılları okutacağım.

25 000
132 500

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
5 000
İşletme umumi giderleri
2 234 920
Teknik Üniversite ve yüksek
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar
70 125
Yayın giderleri
38 000
Staj giderleri
55 500
Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderleri
107 866.
Memur ve hizmetlilerin kurs
giderleri
120 000
1 5İ0
3 050

50 025

100 000
1 500

II - Saitınalma, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
742 Meteoroloji istasyonları yapı
giderleri
406 000
751 Satınalmacak makina, alet: ve
malzemeler
150 000
752 Motorsuz taşıtlar satınalma
karşılığı
3
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 8 625 000 lira ve
yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 540 000 lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — Şimdi bölümleri okutuyorum.
A / l - CETVELİ
Lira
îkinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
3 919 600
201 Maaşlar
202 Ücretler
2 944 600
203 Geçici hizmetliler ücreti
2 101
II - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
209 5434 sayılı Kanun gereğince
T.C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler
210 Temsil tahsisatı
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi gereğince veznedar ve
yardımcılarına Verilecek kasa
tazminatı

88 580

588 626
4 200

17 500

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri
301 Merkez daireleri büro giderleri
59 500
302 İşletmeler ve merkez atelyesi
büro giderleri
92 000

458

26.2 1961
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Beşinci kısım - Borçlar
501 Gecen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları
505 Hükme bağlı borçlar
Altıncı kısım - Yardımlar
653 Memur ve hizmetlilerin öğle
yemekleri için Devlet Üretme
Çiftlikleri ^Mensupları Yardım
laşma Sandığına yardım

A/2 . CETVELİ

lira

303 Basılı kâğıt ve defterler
45
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
55
306 Giyecekler
14
307 Harcırahlar
217
308 4598 sayılı Kanım gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
harcırahları
24
309 Taşıt giderleri
11
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
403 Temsil giderleri
5
407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini "ilgilendi
ren giderler
15
416 5433 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi gereğince okul gider
leri
10
419 Mahkeme giderleri
75
446 6085 sayılı Kanunun 56 nci
maddesi gereğince sigorta fonu
karşılığı
447 7126 sayılı Kanunun değişik
37 nci maddesi gereğince. Sivil
Savunma yardım fonu
•
9
448 Muhafazasına lüzıtm kalmıyan
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı
450 Üniversite ve yüksek okullar-..
da okutulan talebelere verile
cek burslar
77
451 Yayın giderleri
16
452 Staj giderleri
95
458 Fuar ve sergi giderleri
5
476 Kurs genel giderleri
35
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000

lira

B.
Yatırımlar
I - Onarmalar
701 Bina onarımı
741 Yapı işleri
742 Dağıtma tesisleri

000
000
475

100 000
90 000
3&0 000

000
000

'BAŞKAN — Birinci maddeyi -tekrar oku
tuyorum.
, •
(Birinci madde tekrar okundu.)

000

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

500
MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerifte kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 165 000 lira olarak tahmin edil
miştir.
•

000
000

B - CETVELİ

100
B.
1

'
lira
Döner sermayenin yıllık safi
gelirinden ayrılacak mülhak
bütçe gidenleri karşılığı
9 145 000
Çeşitli varidat
20 000

165
3

(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvelleriyle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
1

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı
hükümler 'bağlı (C) işaretli eetvel'de .gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1961 bütçe yılında da devam olunur.

400
500
520
000
155

, BAŞKAN — 3. maddeyi cetvelleriyle birlik
te oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.

10 000
10 Ö00
150 000

27 476

;

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet'ilerine ait kadrolar, (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan-

— 459 —
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lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaııetli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile
teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenleı\. Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Devlet Üretme Çitflikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949
tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı
cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında
kullanılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden
bu bölüme Maliye Bakanlığınca
aktarılacak
ödenekten;
1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre müruru zamana uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4
ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren mer'idir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanunu Sanayi ve Ma
liye bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1961 bütçesini açık oylarınıza arz ediyorum.

460
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Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe
Kanunu
MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1961
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri
için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 75 522 410 lira ve yatırım giderleri
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 19 642 453 lira ödenek verilmiştir.
A / l - CETVELİ.
B.

201
202
203
206

207

209

210
217
221

Lira
İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
26 072 001
Ücretler
9 395 640
152 000
Geçici hizmetliler ücreti
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak yardım
lar
703 000
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mü
kâfatı
4 500
5434 sayılı Kanun gereğince
T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
3 726 762
4 200
Temsil tahsisatı
Askerlik dersi öğretmenleri
1 440
ücreti
900 000
Emekli, dul ve yetim maaşları

309'

üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
107 500
509 350
Vilâyetler büro giderleri
98 000
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
304 000
ve giderleri
119 003
Kira bedeli
950 000
Givecekler
Harcırahlar
2 650 390
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
90 000
Taşıt giderleri
1 445 000

403

Dördüncü 'kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri

301
302
303
304
305
306
307
308

5 000
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n.
407 Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler
408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17
nci maddeleri gereğince yapı
lacak giderler
412 Hastalıklarla savaş giderleri
416 Okullar giderleri
418 Para taşıma giderleri
420 Teknik Araştırma Enstitüsü ve
istasyonları deneme giderleri
421 <. Harita ve kadastro işleri
422 6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler
423 Sınırlama
424 Amenajman
425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
15
428 Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlaklarının
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin
gerektirdiği her türlü giderler 2
429 Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü gi
derler
446 6085 sayılı Kanunun 56 neı
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı
447 7126 savılı Kanunun 37 nci
maddesi gereğince Sivil Savun
ma fonu karşılığı
450 Orman Faikültesinde okutulan
öğrencilere verilecek burslar
ve differ giderlerle tatbikat
harcırahları
451 Yayın giderleri
452 Sta.i giderleri
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
458 F u a r ve sergilere katılma gi
derleri
476 Kurs giderleri
Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları
505 Hükme bağlı borçlar

26.2.1961
Lira

Lira

B.
653

20 000

6
312
733
5
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000
500
800
000

171 000
13 500

1-00 000
200 000
900 000
640 001

100 000

300 000

50 000

93 071

194 250
150 000
150 000

Altıncı kısım - Yardımlar
Orman' Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (Memur
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanıl
mak üzere)

41 672

Yatırımlar
I - Onarmalar
250 000
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
711 Makina, alet ve malzemeleri
onarımı
7 995
Kamulaştırma
3 100 001
731
4 075 000
741 Yapı işleri
751 Satmalmacak makina alet ve
3 099 727
malzemeleri
4 399 726
752 Satmalmacak tagıtlar
753 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince satmalınacak silâh ve
malzemeleri
761 Fidanlıklarda yapılacak her
2 650 000
nevi su tesis ve onarımı
771 Devlet orman işletmeleri döner
sermayesi
772 6831 sayılı Kanunun 35 nci
maddesine müsteniden yapıla
2 000 000
cak ikrazlar karşılığı
781 Teknik araştırma enstitü ve
istasyonlarında, tecrübe or
60 000
manlarında açılacak yollar
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... * Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1961
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 95 164 863
lira olarak tahmin edilmiştir.

14 830
B - CETVELİ
5 000
I 000
50 000
18 000
15 000

461

B.

Lira
Orman işletmelerinden alına
92 964 863
cak varidat
Genel Müdürlükçe tahsil edile
200 000
cek müteferrik varidat
6831 sayılı Orman Kanununun
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, kısım bölümleri ile yatırım bölümlerine Maliye
| Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
2 000 000 I
| yenler... Madde kabul edilmiştir.
lira

35 nci maddesi gereğince Hazinece yapılacak yardım
(İkinci madde tekrar okundu.)

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetvelleriyle j
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... | cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
j retli eetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... EtmiMADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce |
yenler... Kabul edilmiştir.
1961 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çe- |
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
MADDE 8. — 9 . 7 . 1 9 4 5 tarih ve 4785 sa
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
yılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 büt- [ kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
çe yılında da devam olunur.
; letmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 1961
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu- j bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- i liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçe
lerine konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle
yenler... Kabul edilmiştir.
en çok beş yıl süreli 2 000,000 liraya kadar
MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün j
istikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 j
hesap açtırmaya X a r ı m Bakanı yetkilidir.
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar,
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
etmiy enler... Madde kabul edilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip- | man okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
le teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kad
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
rolara ek olmaması şarttır.
MADDE 10. '— 3 1 . 8.1956 tarihli ve 6831
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle beraber
sayılı
Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
reğince ormanların sınırlama işine 1961 bütçe
etmiy enler... Kabul edilmiştir.
yılında da devam olunur.
MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
ruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
. sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı
MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü
lenler 1961 bütçe y lında kullanılamaz.
1961 yılında orman mühendis muavinleri için
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul
de uygulanır.
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün- I etmiyenler... Kabul edilmiştir.
deki ödenek üstünde çıkan ve 1060 yılı bütçesi
MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 4961 tari
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan
hinde yürürlüğe girer.
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
fasla Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten;
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1937 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da MuMADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
Bakanları yürütür.
göre zamanaşımına , uğramamış ye karşıl klan
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı I
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı | etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesinin tümü açık. oylarınıza arz edilmiştir.
, 1961- yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün bütçesi fasıl ve maddelerini re
yinize arz etmiştim. 8 nci maddesinde bir tabı
hatası mevcudolduğu verilen takrirden anlaşı
lıyor. (Bu kanunu Tarım ve Maliye Bakanları
yürütür.) şeklinde olacaktır, o suretle tashih
edilmiştir, arz ederim. (Reye konması lâzım ses
leri)
Peki efendim, maddeyi tashih edilmiş şekli
ile okutuyorum.
MADDE 8. — Bu kanunu Tarım ve Maliye
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Okunan şekilde maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
le t... Kabul edilmiştir.

c)

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi

4. —- Devlet Hava Meydanları İşlenmesi Ge
nel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/6) (1)
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Dev
let Hava meydanlarının bütçelerini görüşmeye
başlıyacağız. Yalnız ondan evvel bir maruza
tım vardır. 20 Şubattan beri bütçenin görüşül
mesine devam ediyoruz ve günde 10 saat çalış
mak suretiyle bugüne kadar program mucibin
ce müzakerelerin tamamlanması lâzımgelen büt
çeler, henüz programdaki hizaya gelememiştir.
önümüzde ancak 16 .saatlik bir çalışma imkâ
nımız var. Ondan sonra da yine 'bütçe ile ilgili
olarak Temsilciler Meclisinde görüşülmesi lâ
zım gelen mütaaddit tasanlar mevcuttur. Bir
gün de Ibun'lara hasretmek mecburiyetindeyiz.
Bu itibarla 'bütçenin, kanununun tâyin ettiği 1
Marttan evvel kanuniyet kesfoedip 1 Martta yü
rürlüğe girebilmesi 'için önümüzdeki mesai sa
atlerinden başka bir cetvel tesbit ettik.
Bu 16 saatlik zaman içinde. Ulaştırma, Ça
lışma, Basın - Yayın, imar ve iskân, Toprak ve
iskân, Beden Terbiyeci, Vakıflar bütçeleri ile
Bütçe Kanununun müzakere ve oylanması icabetmekted'ir. Bunların lıer 'birine de şu müddet(1) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın
dadır.

sonun-

:
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1er isabet etmektedir: Ulaştırma Bakanlığı için
150 dakika, Çalışma Bakanlığı için 90, Basın ve
Yayın için 90, imar - iskân ve Sanayi Bakanlı
ğı için 150, Toprak iskân için 90, Beden Ter
biyesi için 90, Vakıflar için 90, ,ve Bütçe Ka
nununun oylanması için ı30 dakika zaman ay
rılmıştır. Bunun içerisinde sayın üyelerin mü
talaaları, Hükümetin ve Bütçe Komisyonunun
konuşmaları ve kanunların oylanmaları dâhil
bulunmaktadır. Zamanında yetiştirilmesi için
konuşmaların sınırlanması zaruretinin hâsıl ol
duğunu görmekteyiz.
Şimdi bu hususta b'ir takrir var okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmesi gereken daha pek çok Bakan
lık ve daire bütçesi vardır. Bunlara ilâveten
havale olunan evrak arasında gelip her iki Mec
listen iki gün içinde çıkması icabeden birçok
tasarı mevcuttur.
Bu sebeple her -bütçeye ve bütçenin tümüne
şâmil olmak* üzere konuşmaların beşer dakika
ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederiz.
Redrattöin Tuncel
Mehmet Şişman
Remzlye Batırbaygil
Avni Yurdabayrak
A. H. Onat
BAŞKAN — 'Teklifi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bundan sonraki bütçelerde yapılacak
'konuşmaların beşer dakika ile sınırlandırılması
kabul edilmiştir. Sayın arkadaşlarımızın ikaza
hacet 'bırakmamalarını kendilerinden rica ed'ecsğİm.
Şİmdi Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava
MeVdanları işletmesi Genel Müdürlüğü bütçe
lerinin müzakeresine başlıyoruz. Söz istiyenler:
Sungur Celâl, Hasan Tez, Zeki BaltacıoŞlu.
İsmail Ina'n, Hüseyin Ulusoy, Enver Kırker.
Sayın Sungur Celâl.
SUNGUR CELÂL — Ben söz
ver Kırker'e verdim.

sıramı En

BAŞKAN — Hasan Tez.
TEZ HASAN — Çok muhterem arkadaşla
rım, Ulaştırma Vekâletinin bütçesinin müzake
resinden istifade etmek suretiyle, 10 seneden
beri ıstırap çekmiş Karadeniz bölgesinin bir
çocuğu olarak, Karadenizlilerin ulaştırma yö
nünden derdini arz edeceğim. Demokrat Parti
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iktidarı zamanında Karadeniz bölgesine işli- II
Dolmabahçe'den Yassıadaya giden vapurla
yen vapurlarda insanlar hayvanlarla bir ara
iki defa seyahat ettim. Bin, bin iki yüz kişi için
da seyahat ettirilmiş ve fakat Milli inkılâbı
gidiş ve gelişte muntazam yer numaraları var
mütaakıp bu işler düzene bir miktar olsun ko
dır. Millî Birlik Hükümeti bunu düzene koymuş
tur. Ama İstanbul'da diğer semtlere işliyen va
nulmuştur. Bu düzenin daha iyi bir.şekilde ya
purlara beş bin kişi biner; bunlar vatandaş mı
pılması için Ihuzurihu'zda Mulh'terem Vekilden
dır nedir, kendilerinin ne olduğu belli değildir.
istirhama geldim.
Arkadaşlar, demek ki, iş iyi şekilde ele alı
Muhterem arkadaşlar, Karadeniz bölgesin
nırsa memlekette her türlü şeyin, düzeninin ku
deki denizyolları adenta'lan Demokrat Parti
rulmasının temin edilmesi mümkündür. Binaen
iktidarının ocak bucak başkanlarının himaye
aleyh Millî Birlik Komitesinin Yassıadaya gi
edilmesine matuf ve bu fakir milletin cebinden
den vapurda koyduğu düzen gibi Ulaştırma Ba
10 binlerce liranın aktarılması iç'in, simitçi dük
kanlığının da Karadeniz bölgesindeki vapurla
kânları gibi, Devlet aceritaları partizan bir ida
ra aynı düzeni koymasını Sayın Vekilden istir
re ile idare edilmişti. Millî İnkılâbı mütaakıp
ham ederim.
Millî İnkılâp Hükümeti tarafından çok yerinde
Muhterem arkadaşlarım, yine trenlerde va
b'ir karar alınmış ve bütün Karadeniz bölgesi
tandaşların seyahat etmesi çok zorluklar ver
balkı'İnkılâbımıza ve Millî Birlik Komitesine,
mektedir, vatandaşlar vagonlarda sırt sırta git
İnkılâp Hükümetine canü gönülden bağlanmış
mektedir, sağa sola dönmeye bile imkân olmadı
tır. Vatan çocuklarının eşit 'haklara kavuştu- |
ğı görülür. Hele üçüncü mevki yolcuları, kî yol
rulması için denizyollarının idaresi Devlet ta
cuların ekseriyetini teşkileden üçüncü mevki
rafından ele alınmıştır. Denizyolları acentailayolcuları, seyahatten ziyade sefalet içinde gidip
rında olduğu gibi bavayallorı acentalarında
gelmektedirler. Millî İnkılâbı mütaakıp bir mik
da D. P. nin kuyrukları varsa der'hal ellerin
tar bunlar da düzene girmiş ise de, esaslı bir
den alınmak suretiyle Devletin nurlu eline ge
şekilde düzene konulmasını, ıslah edilmesini,
çirilmesi lâzımdır. Bunların da bu suretle işüçüncü mevkiin de numaralandırılmasını rica
letilmes'in'i- rica ediyorum.
ederim. Arkadaşlar, bu memlekette vatandaşa
öz
evlât, üvey evlât muamelesi 14 Mayıs 1950
'Muhterem rakadaşlar, vapurlarda, güverde
başlamış fakat 27 Mayıs 1960 da Millî Bir
. telerdıe, gayrisıblhi bir durum vardır. - Karade
lik Komitesinin ve Türk ordusunun şerefli as
niz .çocuklarının çoğu geçinmek için daima dıkerleri tarihe karıştırmıştır.
.-şarda •çalışmak mecburiyetindedirler. 'Tarlala
Sayın arkadaşlar İnkılâp Hükümetinin ba
rında mısırdan başka bir şey yetişmez. R'ize,
şardığı
işler söylenmekle bitmez. Bütün sami
Hopa, Trabzon'dan yirmi saat uzaklara peyni
miyetimle
Ulaştırma Bakanına muvaffakiyetler
rini satarak yol parası bulup çoluk çocuğunu
dilerim ve* hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
giydirmeye ve nafakasını temin etmeye ınecbarkışlar)
dtır. Demokrat Parti zamanında yanlış politika
BAŞKAN — Sayın Baltacıoğlu Zeki (Yok
yüzünden vapur tarifeleri yüksek tutulmuştur.
*.
Ulaştırma Bakanlığı inkılâbı mütaakıp Karade I sesleri)
Sayın Ulusov Hüseyin.
niz bölgesinde çalışan vapurların tarifelerini I
ULUSÖY HÜSEYİN — Vazgeçtim efendim.
düzeltmiştir. Fakat bu kâfi değildir. Anasının
BAŞKAN — Sayın İnan İsmail.
babasının nafakasını temin etmek için İstanbul'a
İNAN İSMAİL — Muhterem arkadaşlarını,
gelirken Karadeniz çocukları perişan' olmakta
bir kişinin yattığı yerde beş -kişi yatmak sure I zamanın kısalığını nazarı itibara alarak arz ettiyle perişan olmakta ve hayatlarını mahvet I mek istediğim meselelere hemen girmek istiyomektedirler: Vapur güverteleri için - tarifeler ko I rıım.
nulmalı bu suretle Karadeniz çocuklarının hay I
Ulaştırma Vekâletinin en büyük hizmet savanlarla birlikte yapmaya mecbur kaldıkları I basını Devlet Demiryolları teşkil etmektedir. Bu
seyahatleri bertaraf edilmelidir. Ve güvertedeki I müessese çalışma itibariyle son derece merkezi. bu şekildeki yolculuk İnkılâp Hükümetince Ön I vetçi nizam içindedir. İşletme müdürlerinin meslenmelidir.
| illiyetlerine mukabil salâhiyetlerinin olmaması
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işletmeciliğin iyi netice vermemesine ve aksa
masına yol açan en mühim bir unsurdur. En
basit bir iş için mutlaka Umum Müdürlüğe bir
tezkere yazılması, ve'ya aynı yoldan teknik bir
meselenin izahı, neticesinin alınması çok büyük
zaman kayıplarına sebebolmaktadır. Mesuliyete
muvazi olarak salâhiyetin de verilmesi iktiza
eder. işletmeciliğin verimliliği buna bağlıdır.
Bu teşkilâtın elinde çok kıymetli tesisler var
dır. Bunlarda memleketin birçok ihtiyaç mad
delerinin imal edilmesi mümkündür. Fakat oirtakım nazariyeler bu gelişmeyi imkânsız kılı
yor. Meselâ; ilk t imalâtta, maliyetler gayet ta
biî olarak yüksek olur, seri imalâta «reçmeden
maliyet yüksek oluyor gibi bir noktai nazarla
imalâttan vazgeçip ithalât yoluna gitmek doğ
ru değildir. Tesis ve teknisiyenlerimize kıymet
vermeliyiz. Kalkınmanın salâmet yolu bunda
dır.
Bir müddet evvel Eskişehir Fabrikasını ziyarte ettim. Burada çok mükemmel yolcu vagon
larının imal edildiğini memnuniyetle gördüm.
Bu vagonların takriben yüzde yirmisi itnal
malzemesidir, iyi tanzim edildiği takdirde bu
millî tesislerde daha birçok ihtiyaç maddeleri
nin imali mümkündür. Yeter ki, teşebbüsler cesurane ve teknik esaslara dayanmış olsun.
Muhterem arkadaşlar, bu müessesenin bir
kadro fazlalığı meselesi vardır. Bundan bahse
derken beş on bin kişivi birden çıkarın demek
istemiyorum. Verimli bir çalışma sistemine gi
dilecekse ihtiyaçtan fazla olan kadroların hesaben meydana çıkarılması lâzımdır.
Müessesenin işletilmesi için teknik bakımdan
ve reel olarak ihtiyacı ne ise onu tesbit ve faz
lalıklar için, yavaş yavaş imkânlar hazırlıyarak
tasfiyenin icrası yoluna gidilmelidir.
Bakınız kadronun vaziyetine; müessesede
39 637 işçi çalışır, buna mukabil 24 696 memur
vardır. Dünjranm hiçbir işletmesinde böylesine
bir kadro ve iflâsa giden bir çalışma tarzına tesa
düf etmek mümkün değildir. 39 bin iş gücünü
idare etmek üzere 25 bin büro memuru tutulur
sa haliyle Devlet Demiryolları dünyayı taşısa,
malzemesini 10 defa amorte etse, zarardan kurtu
lamaz ve milletin sırtına yük olarak kalmakta
devam eder.
Kadrosu bu derece şişkin bulunmasına rağ
men hâlâ ek görev ve 100 - 150 liralık yevmiyeli
istihdamlar gibi acayip bir tutumun mevcudiye-
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tine hayret etmemek mümkün değildir. Bir me-.
mura, bir buçuk işçinin icra ettiği iş sahasının
kontrolü isabet etmezken, ek görev israftır ve ha
talıdır. Memnuniyetle arz edeyim, Sayın Sıtkı
Ulay Ulaştırma Bakanı iken, bilhassa bu ek görev felâketini ortadan söküp atmıştı. Yeniden
aynı yolda gitmeye ait birtakım belirtilerin ol
duğu söylenmektedir. Kıymetli Vekilden rica edi
yorum, .vaziyet artık görülemiyecek ve anlaşılamıyacak durumda değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bu müessesede çalı
şan 39 bin işçi arkadaşın bir kısmı işçi Sigorta*
larma tâbidir, bir kısmının ise Emekli sandık*
lan vardır. 1951 den itibaren işe alman işçile
rin işçi Sigortaları Kurumu ile ilgilendirilmiş ol
maları Emekli Sandığını ve mensuplarını istik»
bal endişesine sevk etmiştir. Kısa bir müddet
sonra tedbir alınmazsa vaziyet ciddî ve tehlike
lidir.
Sayın Vekilin ve Hükümetin bu hususta ne
düşündüğünü öğrenmek isteriz.
'
BAŞKAN — Efendim bir dakikanız kaldı.
İNAN ÎSMAlL — Bitiriyorum efendim. Ar
kadaşlar umumiyet itibariyle emeklilikte bir usul
vardır. Emekliliğin vukubulduğu> tarihte alınan
maaş veya ücret ne ise aynı miktar, emekliliğe
esas tutulur. Demiryolları işçi Emekli Sandığı ise
meselâ; 1960 da emekli olan bir arkadaşın 1954
deki ücretini esas alınmak gibi hatalı bir tatbikat
içindedir, idarenin bu kararı birkaç defa hâkim.
karariyle mahkûm edilmiş olmasına rağmen, ay
nı hatada' ısrar etmesi doğru değildir. Sözlerimi
ikmal ederken bir noktayı daha arz etmek istiyo
rum.
Birkaç gün evvel işçi ücretlerinin münakaşası
yapıldı! Maliye Vekilimiz 1939 yılından bugüne
kadar işçi ücretlerinin on iki misli artmış olduğu
nu ifade eylediler. Şimdi bakalım böyle midir?
23 senelik işçi bugün 307 lira 31 kuruş aldığına
göre bunu 12 ye bölersek bu işçi 1939 da ayda
26 liraya çalışıyordu demektir. Halbuki o zaman
ki aylığın 35 ilâ 40 lira civarında olduğu aşikâr
dır. 35 liranın 12 misli basit bir hesapla ayda
420 lira eder.
Şimdi işçi ücretlerine zam yapılır veya ya
pılmaz ayrı bir meseledir. Ancak üzerinde du
rulması lâzımgelen konu. Memleketin umumî
menfaatini alâkadar eden mevzuları ehemmiyetli
ve ehemmiyetsiz diye tefrik etmek gibi hatalı
bir yolun tutulmuş olmasıdır. Sayın Maliye Ve-
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kili eğer diğer meselelerde olduğu kadar buna
da biraz olsun ehemmiyet atfetmiş olsalardı, bu
derece sakat, bu derece realitelere uymayan bir
beyanla kargımıza çıkmak gibi bir pozisyona düş
mezdi.
- Lütfettiniz, beni dinlediniz, teşekkür ederim.
(Alkışlar)
TEKİNER Z E K Î — Efendim, kıymetli va
kitlerinizi israf etmemek için bir mevzuda temen
nide bulunup huzurunuzdan ayrılacağım. Devlet
Demiryolları memurlarının yanlış tatbikat neti
cesi muayyen zamanda terfi ettirilmedikleri bilâhara intibaklar suretiyle terfilerinin temin edil
diği görülmektedir. Emeklilik zamanında Emek
li Sandığı bunların dairelerince yapılan terfile
rinin nazarı itibara almamakta ve bunları daha
evvel almış oldukları maaş üzerinden emekli yap
maktadır. Bu mevzuda Millî Birlik Komitesine ve
Hükümete muhtelif müracaatlar olmuş, fakat bir
netice alınamamıştır.
Sayın Bakandan bu mevzuda mağdur olan
bu memurların haklarının ne suretle verileceği
nin izahını rica ediyorum.
Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. .
Komisyon adına Fethi Çelikbaş.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma
Bakanlığı, Bakanlık olarak merkezde ve kıs
men bölgelerde veya limanlarda, diğer bakan
lıklara nispetle küçük teşkilâtı ile çalışan fakat
çalışmalarını tanzim ve murakabe vazifesi ile
mükellef bulunduğu büyük ve önemli teşekkül
lerin kendisine bağlı bulunduğu bir teşkilâttır.
Ulaştırma Bakanlığı mülhak bütçe ile idare
edilen Devlet Hava Meydanları Umum Müdür
lümü, 3460 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışan iki
büyük iktisadî teşekkül ki, biri Devlet Demir
yolları diğeri PTT Genel Müdürlüğüdür. Ve
nihayet iki anonim şirket; Denizcilik Bankası
ve Türk Havayolları ki bunlardan Denizcilik
Bankası kendi mevzuunda dünyanın en büyük
işletmelerindendir. Meselâ PTT büyük bir ca
miadan terekkübetmekte olup memleketin ulaş
tırma ve haberleşme politikasını yürütmek va
zifesini üzerine almıştır. Binaenaleyh Ulaştırma
Bakanlığı, memleketin haberleşme ve ulaştırma
mevzularını üzerine almış ve onları Hükümet
görüşü dâhilinde sevk ve idare eden bir vekâletimizdir. Bu vekâletin işleri mahiyetleri icabı
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olarak işletmelere muzaf olanlar tamamen tek
nik, vekâletin merkez çalışmaları ise teknik ve
politik bir mahiyet taşımaktadır. Şunu mem
nunlukla arz edeyim k i ; 27 Mayısı mütaakıp bü*
tün işletmelerin; Devlete bağlı bütün teşekkül
lerin hizmetlerinde maliyet hesabını takibederek
çalışmak yoluna girilmiştir;
PTT İdaresi haberleşme hizmetinin yerine
getirilmesinde bir maliyet gözetmektedir ki,
bunda büyük bir isabet vardır, öyle yerlere
PTT şubeleri açılmıştır ki, idarenin aylık hası
latı 100 lira, gideri ise 500-700 lira arasındadır.
Böyle yerlerde yine hizmetine devam etmekte
dir. Ana şubeler açarak değil, fakat oradan
mutemetler bulup onlarla anlaşarak. Görülüyor
ki, arkadaşlar, hizmetin görülüş şekli değiştiril
miş daha az masrafla aynı işler görülmeye de
vam olunmuştur. Garp memleketlerinde bu usul
caridir. Mühim olan hizmeti gördürmekdir. Hik
metin şu veya bu şekilde görülmesi mühim de
ğildir. îşin emin vasıtalarla daha ucuza gördü
rülmesi imkânını sağlamak başlıca vazife ol
malıdır. Hizmet ve maliyet münasebeti Devlet
Demirvolları İdaresine de girmiştir. Devlet De
miryollarında bâzı maddeler maliyetinden aşağı
taşınmakta ve bunun neticesi olarak da idare
bir zarara duçar olmaktadır.
1950 yılında Devlet Demiryollarının işlet
meden mütevellit zararı 150 küsur milyon lira
dır. Aynı maddeleri maliyet hesaplanarak taşı
mış olsa 200 milyon liralık bir gelir sağlanmış
olacaktır. Menfi fark da bu şekilde
ortadan
kalkmak
suretiyle işletmeciliğin bir zararı
mevzuubahsolmıyacaktır. Bunları, prensip me
selesi olarak arzdan maksadım, bu bakanlığa
bağlı teşkilâtın İnkılâptan sonra işletmeciliğin
esas çalışma prensibine doğru bir çevrilme mev"udolmasma dikkatinizi çekmek içindir. Ay
rıca şayanı dikkat olan bir başka cihet de bu
islerin idarelerde şevk ve heyecanla yapılmakta
olmasıdır.
İşletmelerin bâzı aksaklıkları halihazır bünvelerinden de dolmaktadır. Bilfarz Demiryol
larının lokomotif farkı 90 küsur modelden iba
rettir. Bu lokomotiflerin yedek parça ihtiyaç
larını karşılamak çok külfetlidir. Halen İdare
nin ambarlarmdaki mevcut malzemesinin kıyme
ti 200 küsur milyon raddesindedir. Şayet bu
isletme tek tip modelle veya çok mahdut, tip
lerle çalışmış olsa hem fuzulî masraflardan ka-
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çmmış olur, hem de likiditesini sarsmamış,
za'fa uğratmamış olur.
Sayın arkadaşlar, bu işletmelerin işletme
prensipleri bakımından muayyen esaslara ria
yetkar olması şarttır. Bakanlık kanunların ken
dine verdiği vazifeleri ifa ederken bu işletme
lerin işletmecilik prensiplerine riayetkar kal
malarında geniş bir anlayış da benimsenmiş
olmalıdır. İşletmecilik ve idarecilik politikası
nın istekleri muayyen bir dengede tutulmak
lâzımgelir. Yoksa politik müdahaleler işletme
cilik dışında devam ettikçe bu idareleri za
rarlı halden kurtarmaya imkân yoktur. Bu
müdahaleler ehemmiyetsiz görünmemelidir. İş
letmeler, işletmeciliğin icaplarına göre çalış
maya, 3460 sayılı Kanunun ifadesiyle basiretli
bir tüccarı gibi hareket etmeye mecburlarken,
Bakanlığın bu mecburiyeti bertaraf edici mü
dahalelerde bulunmaması gerekir. İşletmelerin
durumunu bu noktada üç kısımda mütalâa et
mek mümkündür. Bundan önce, Bakanlığa tev
di edilen hizmetlerin mahiyeti üzerinde dur
mak istiyorum. Bu Bakanlığın uhdesine tevdi
edilen vazifelerden bir kısım münhasıran sadece bu Bakanlık teşkilâtı tarafından yürütül
mesi lâzımgeTen işlerdendir. Bunlarda yüzde
yüz âmme karakteri hâkimdir. Buna misal ola
rak kıyı emniyetini gösterebiliriz. Bu Bakanlı
ğın diğer bâzı hizmetleri var ki bunlarda re
kabet şartları içinde görülmektedir. Buna mi
sal olarak da Devlet Demiryollarının mesajeri
nakliyatı gösterilebilir. Demiryolları, kamyon
ve otobüs rekabeti içinde çalışmaktadır. İşlet
meler. ister monopol içinde çalışsın, ister, reka
bet içinde çalışsın, hizmetin bir âmme hizmeti
karakteri taşıması mümeyyiz vasfıdır. Keyfi
yet böyle olunca, bu yönden hareket edilince
işletmelerin bundan doğan zararlarının karşı
lanması icabeder. Şu halde, kanun yoliyle bir
âmme hizmeti görülmesi mevzuubahis ise, işlet
menin zararı da karşılanmalıdır. Bâzı ahvalde
Hükümet kararı neticesi işletmelerin zararına
çalışması mümkündür ki bu takdirde de Hükü
metin zararı karşılaması lâzımgelir. Bu zarar
dan PTT nin telefon mevzuuna temas edece
ğim. Bugün idareden öğrendiğimize göre tele
fon sırası bekliyen 160 - 180 bin vatandaş var
dır. Diğer "taraftan memleketimiz gibi âmme
hizmetleri sektörü genişliyen ve binnetice Dev
let varidatı mütemadiyen artması lâzımgeleıı
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bir memlekette yatırımların varidatı artıracak
olanlara takdimen tevcih edilmesi lâzımdır.
Telefon İdaresini böyle görmekteyim. Bugün
kü imkânlariyle bu idare yılda ancak 30 bin
abonenin ihtiyacını karşılamaktan öteye gitmiyecektir.
Telefon tesisi işini ele
alırsak
o nispette telefon varidatını da artırmış ola
cağız. Devlet varidatının artırılması hizmet
imkânlarımızı genişleteceğinden, bu eşit yatı
rımların Hükümetçe tercih edilmesini isabetli
görürüm. Artık bugün en müsait şartlar dâhi11^*57 30 bin aboneden fazlasının ihtiyacı karşılanamamaktadır, işte bu, zaman faktörünün
değerini gösterir, bu konuda döviz ihtiyacını da
düşünmek lâzımdır. Telefon İdaresinin yatırım
politikasnrıı bu sebeple bizzat Maliyenin, Hazi
nenin politikası şeklinde gördüğümden; Maliye
Bakanlığının dikkatini çekmek isterim.
Şimdi arkadaşlar, mühim bir başka mevzua
da temas etmeden geçemiyeceğim. Bu da Tür
kiye'deki tarfe politikasıdır. Halkımız fakir
olduğu için idarelerin tarife tatbikatı yabancı
memleketlerdeki emsaliyle kıyaslanırsa, olduk
ça düşüktür. Biz her alanda dünümüzü muka
yese etmek isteriz. Şimdi bir de bu mevzuda
bir mukayese yapalım. Meselâ; İngiltere'de şu
kadar nüfusa şu kadar hasta yatağı düşüyor,
şu kadar öğretmen var, deriz. Şimdi müsaade
ederseniz Devlet İdaresinde mesuliyet almış, ka
nun vâzıı insanlar sıfiatiyle bu hizmetlerin diğer
memleketlerde kaç liraya görüldüğünün bir mu
kayesesi yapılsa o zaman görülecektir ki, Tür
kiye'de Ulaştırma ve Haberleşme hizmetleri as
garî bir bedelle ifa edilmektedir. Asgarî bedel
lerle görülen bu hizmetlerin bir kısmi Vekâlet
şartları içinde, bir kısmı da monopol içinde gö
rülmektedir. İşte bu sebeple tarifenin tanzimi
büyük bir ehemmiyet taşır. Bu da tamamen ilim
işidir. İnkılâptan sonra Vekâlette güzel şeyler
yapılmış ve bu arada yeni bir teşkilâta da yer
verilmiştir. Sabahki konuşmalarda muhtelif ha
tip arkadaşlar çeşitli konulara temas ettiler. Dev
let İdaresi ile hususi sektör arasında bir iş bir
liği olması lüzumu üzerinde durdular.
BAŞKAN —- Vaktinizin darlığını göz önün
de tuatmk.daha kısa konuşmanızı rica edeceğim.
ÇELİKBAŞ F E T H İ (Devamla) — Vekâle
tin bünyesi içinde İnkılâptan sonra bir kanunla
gayet küçük ve Hazineye çok az külfet tahmil
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eden bir teşkilât kurulmuştur. O da Ulaştırma
Bakanlığı Yüksek İstişare Kuruludur.
Kurulun teşkiline dair Kanunun tarihi
19 Ekim 1960 tır.
Arkadaşlar, mühim olan teşkilâtın kurulma
sı değil, bünyesi, kuruluşu ve işleyiş tarzıdır.
Kanunun bir maddesine göre bu teşkilâtın ça
lışmasında ilim adamlarına, iş adamlarına ve
idareye yer verilmiştir. Bu suretle müşterek
mesai ve iş birliği gayet müspet neticeler alın
masına yardım edecektir. Vekâletin bu yoldaki teşebbüslerinden dolayı kendilerinle muvaf
fakiyetler temenni ederim. Zamanım geçiyor,
Beis Bey mazur görsünler, kısaca bir noktaya
daha temas edeceğim.
Teşkilâtın gerek vekâlet merkezinde gerekse
kendine bağlı diğer teşekküllerle olan münase
betlerinde yalnız iş birliğiyle kalınmamış bunun
dışında olarak biz de âdet olmıyan bir tarzda, yal
nız Devlet Plânlama Dairesinin Bütçe Komisyonu
âzalariyle yaptığı çalışmalarda olduğu gibi,
müşterek toplantılar yaparak işleri görüşmek
yolu ihtiyar olunmaya başlanmıştır. Bunu, ve
kâlet mesuliyeti deruhde etmiş bir arkadaşınız
ol'arak memnuniyetle te&bit etmiş bulunuyorum.
Umum Müdürlüğün bütün müdürleriyle birlikte
toplu olarak mevzuu müzakere ederek yaptığı
çalışmalar çok yerinde ve faydalıdır.
BAŞKAN — Fethi Bey bir dakikanızı rica
ederim, reylerin neticesini arz edeceğim.
ÇELİKBAŞ FETHİ — Sözlerim bitmiştir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1961 bütçesine (210) oy verilmiş
bunun (205) kabul (2) ret, (3) çekinser. Ta
nrının kanunluğu kabul edilmiştir.
Orman G-emel Müdürlüğü 1961 malî yılı büt
çesine (206) oy verilmiş (204) kabul (3) ret
(1) çekinser. Tasarının kanunluğu kabul edil
miştir.
Buyurun Enver Kırker.
. BAŞKAN — Kırker Enver
ENVER KIRKER — Muhterem arkadaşlar,
Türk Milletinin en güç anlarında insan ve eşya
nakli için büyük feragatle çalışan ve bu alanda
'büyük başarılar gösteren münakalât mensupları
na takdirlerimi iblâğ eder, sözlerime başlarım.
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlar Devlet Demiryollarının işletme
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|j hususlarına temas ettikleri için bendeniz kısaca
I ayrı bir noktaya temas edip geçeceğim. O da
şudur; Posta Telgraf İdaresinin, F T T İdare
sinin telefon kısmı kâr ettiği halde diğer kışı mlarmm zarar ettiği .yüksek malûmunuzdur, te
lefon idaresi bir taraftan yeni tesisler kurmaya
çalışırken öbür taraftan da vatandaşların abone
I ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır, P T T
İdaresinin de buna muvazi olarak çalışması gere
kir. Medenî memleketlerde olduğu gibi bizde d.
I sekiz, on kilometre ötede bulunan ve büyük
şirketlere ait bulunan tesislerden istifade etmek
suretiyle telefon, posta işleri yaptırmak suretiyle
faydalanmak mümkün olmaz mı? Posta işlerin
de bu yolu tercih etmeik suretiyle bu istikamete
gidemez miyiz?.
Muhterem vekilin bu hususu tenvir etmele
rini rica ediyorum.
Diğer taraftan PTT İdaresinin yalnız malî
cephesi değil, kendi personeli üzerinde de işle
rini adalet prensiplerine uygun olarak yapma
ları lâzımdır. Ezcümle PTT de dağtıcı adiyle
bir müstahdem gurüpu vardır. Bu müstahdem
lerin durumu 1953 de çıkmış bir kanunla tâyin
edilmişti. Bu dağıtıcıların günde 8 saat çalışma
ları bu kanuna göre kabul edilmişti. Halbuki
posta havalelerini kabul eden memurların du
ramları da aynı olmasına rağmen bunlar daha
I fazla çalışmaktadırlar. Dağıtıcılar vazifelerini
I ilk evvelâ tasnif yapmakla başlarlar sonradan
tevzi işine çıkarlar. Mesailerinin bir kısmını
bu vazifeye tahsis etmiş bulunımaktadır. Bütün
I vazifelilerin aynı muameleye tabi tutulmalıdır
I yoksa bunun yedi saate indirilmesi düşünü
lüyor. Fakat bugün bütün Devlet sektöründe
I mesainin sekiz saate çıkması Millî İnkılâp uğI runa uygun bir keyfiyet olacaktır.
I
Bir de seyyar dağıtıcılar meselesi vardır.
I Köyde PTT işleri seyyar dağıtıcılar vasıtasiyle
I yapılmaktadır. Son çıkarılan kanunla köylere
I kadar kültürün yayılması için atlı dağıtıcılar
I göndermek istediğimiz de bir hakikattir. Fakat
I adlî tebligatla 50 liraya kadar olan posta havaI lelerinin köye gönderilen memurla yapılması
I tebliğ ve dağıtımda vakit kaybına sebebolmakI tadır. Bu gibi ahvalde dağtğıcmın köye gitme;:I den evvel uğradığı kazalarda muhtar veya ihtiI yar heyetinden birine vermesi bilhassa adalet
I yönünden bir nevi adaletsizlik tevlidetmektedir.
| Bunun vukuıbulmasmın sebebi 30 - 40 köyde sey -
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yar dağıtıcıların buna imkân bulamamaları ve
geç zamanlara kadar çalışmak mecburiyetinde
kalmalarıdır. Eğer araet/tiğlm gibi personel içinde adalet prensiplerine riayet edilecek, tatmin
edilecek olurlarsa belki bunlar bundan mütehalli
olacaklar, zamanlarını buna göre ayarlıyaeaklardır. Maliye, Adliye, Millî Eğitim, Bakanlıklariyle birleşerek buna ait bir kanun getirmeleri
mümkün değil midir. ? Adlî tebligatın usulü dairesinde yapılmamasından dolayı müddeiumumi
lerin takibatına mâruz kalındığı yüksek malû
munuzdur. Bunu önlemek için bu vazifeyi muh
tara vermek veyahut daha iyi bir şeklini bulmak
mümkün değil midir?. Bâzı mahaller, bâzı merkezlerde hava hatları normal halde işledikleri
halde bâzı yerlerde kesildiği görülmektedir.
Bunların önüne geçmek üzere bir tedbir düşü
nülüyor mu? Bu hatları uzatmak için bir çalış
maları v&r mı?
•
\
Hürmetlerimle.
'BAŞKAN —T Sayın 'Taşman Sami (Vazgeçti
sesleri) ,*
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydaniarı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşların
sözleri bitmiştir. Şimdi sözü Sayın Bakana veriyorum.
ULAŞTIRMA BAKANI MERSÎNLl OR
HAN, — Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlar,
* evvelâ söz almış faulunan arkadaşlara, Ulaştırma camiasında çalışan feragatkâr, vefakâr
arkadaşlar hakkında iyi hisler ifade etmelerincjen dolayı huzurunuzda teşekkürlerimi îblâğ
etmeyi bir vazife biliyorum.
Arkadaşlar, memleketimizin haberleşme Ihizmetlerinde eskiden vazife almış olan arkadaş
lara büyük önderimiz olan Büyük Atatürk'ün
t.de takdirlerini kazanmış olan gayretli çalışmal a n Iburada yâdetmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, Hepinizi Bakanlıgı ilgilendiren hususlar üzerine eğilmiş olarak
görüyorum. İteri sürülen konulardan bâzıları
üzerinde karar alınmış ve 'hemen tatbikine geçilecek duruma gelmiştir. Bâzılarında da tetk'i%at yapma durumundayız Sorulan suallere kisaca temas edeceğim. Sayın Hasan Tez deniz.
yolları acentalarımn tâyin usulünün Türk Havayollarında da tatbikini arzu ettiler. Şunu arz
edeyim ki denizyollarında yaptığımızı havayol
larında da tatbik edeceğiz. Müsterih olsunlar.
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Tarife mevzuularına da müsaadenizle temas
I
I edeyim. Bu konular üzerinde ehemmiyetle durıj maktayız. Memnuniyetle arz ederim ki, gereken
I tedbirlerin alınmasiyle bunları" halledecek duI t ruma yakında geleceğiz. 1961 yılında 9 tane yeII ni yolcu gemisi gelecek ve İstanbul'daki nakliI ye ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sayın Hasan
j Te\ arkadaşımızın üzerinde durdukları vapur
Ij seferleri . üzerinde çalışmaktayız. Yassıada'ya
tafhsis edilen vapurda yaptığımız usulü diğer
vapurlarda da yapmak niyetindeyiz. Vapurun
istiap hacmi nazarı dikkate alınarak o adede
göre bilet verilmesi ve hattâ izdihama meydan
II verilmemek üzere turnike usulünün tatbik edilII meSi üzerinde duruyoruz. TDevlet Demiryolları
ıL işletmesi idin de böyle bir yola başvurmak isI tiyoruz. Sayın inan arkadaşımız merkeziyetçi
lik esasına temas buyurdular. Çelikbaş ark#daII şımız rda merkeziyetçiliğin teşrihini yaptılar.
II Ulaştırma Bakanlığı âmme karakterinde olan
II müstakil teşekkülleri ve bunların çalışmalarını
II koordine edici Ibir Bakanlıktır. Bunalara DevII le'tfin âli menfaatleri .bakımından yol gösterici1
lik yapar. Bizde belki merkeziyetçilik olduğu
II zdhabı vardır. Fakat merkez kadrosu tam olaI rak merkeziyetçiliği yapacak durumda değilI dir. 100 küsur bin personelin bütün hizmetle
rini Yüksek Denizcilik Okulu dâMl, 550 aded
I kadro ile görmek zorundayız. Yüz bin küsur
II personelin mesaisini 550 aded kadro ile takip
I ve koordine etmek çok güçtür. Bilhassa bunun
I üzerinde durmak lâzımdır.
Ii
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Devlet Demiryollarının kadroları, memur
ve işçi nispetleri üzerinde duruldu. Devlet Demiryollarının kadrolarının fazla olması mevzuUnda IbilhasSa Bütçe Encümeninde etraflıca
malûmat arz 'etmiştim. Bu 'hususta kıymetli yakitlerinizi fazla zayi etmemek için kısaca arz
edeyim. Devlet Demiryolları kuruluşunu yeniden ele alıp bir tetkik mevzuu yapmaktayız.
Memur ve işçi nispeti hakkında idareye şâmil
bir esas olamaz., Devlet Demiryollarında memur dediğimiz eleman hep masa başında çalışan kimse demek değildir. Bir istasyon memuru bir hareket memuru icabında bir işçi gibi
-ahada yorucu mesai yapmaktadır. Binaenaleyh
demiryollarında memur ve işçiyi alelitlak hesaplamak mümkün olmaz. Devlet Demiryolları
daha rasyonel bir işletmeye ma^har olması için
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memur ve işçinin elbirliğiyle gayret göster
mesi iktiza eder. Biz Devlet Demiryollarını ken
di bütçesi içerisinde kendi kendini idare eden
idareler topluluğu haline getirmek istiyoruz.
Devlet Demiryollarının eskiden beri kurul
muş bulunan Emekli Sandığı ile Türkiye Emek
li Sandığı hususunda tetk'ilkı gereken bâzı nok
talar vardır. Burada teferruatına girmiyeeeğim,
kısaca şunu arz edebilirim ki, bu meseleyi dik
katle takibetmekteyiz. Emekli Sandığından emek
lilik haklarını bekliyen kimseleri hiçbir zaman
bekledikleri haklardan mahrum etmek niyetinde
değiliz. Takdir buyurursunuz ki, memleketimiz
yeni bir devreye giriyor. Çalışanların sosyal hak
ları Devlet olarak göz önünde tutulmaktadır.
Bunlar arasında münasebet tesis etmek azim ve
kararındayız. Devlet Demiryolları îdaresi eski
ve yerleşmiş bir idare olması dolayısiyle çok ev
velden işçilerinin hakkını koruyan tesisler yap
mıştır. Demiryolları personeli ve dolayısiyle de
miryolları hakkında bir sual vâridoldu. Muhte
lif zamanlarda terfi ettirilmiş personelin terfilerinde bâzı nispetsizlikler olduğu ileri sürüldü.
Bu hususu büyük bir titizlikle incelemeye tâbi
tutmaktayız. Bilhassa mevzuatta ayarlama yapıl
madığı için haklarını kaybetmiş olan işçilerin
halklarını her halükârda yerine getirmeye çalışa
cağız.
Enver Kırker arkadaşımızın PTT mevzuun
da söylediklerinin hepsi varittir. Mamafih şunu
arz edeyim ki, PTT nîn telefon servisinin bilan
çosu en kârlı bir işletmedir. PTT Telefon îdaresi
İşletmesini tevsi etmek imkânına sahiptir. Yal
nız dış memleketlerden temin edilecek materyal
için gerekli dövize ihtiyacı vardır. Mamafih he
men şunu da arz edeyim ki, bu hususu Sayın
Maliye Balkanı ile tezekkür etmiş bulunuyoruz.
Kendisi bize vadettiler. Bu suretle de işletmenin
döviz imkânı sağlanmış olacaktır, önümüzdeki
sene 2 - 3 milyon dolar arasında bir dövize ih
tiyacımız olacaktır. Diğer malzeme ve işçilik iç
plasmanla temin olununca her sene 30 bin tele
fon temin etmek imkânını elde edeceğiz. Ayrıca
memleketin PTT dâvasını daha geniş mânada
halletmek için çeşitli çalışmalarımız vardır.
PTT için bayilikler ihdasını ifade ettiler. Bu
mevzuda zaten çalışmamız vardır ve usulümüz
şehirlerde acentalıklar ve pul satış bayilikleri
ihdası suretiyle bu mevzu organize edilmektedir.
Halen memleketin muhtelif yerlerinde 1 612
•
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tane pul satışı yapan bayilik vardır. Ayrıca sa
tıştan *% 10 vermek suretiyle ihdas ettiğimiz
posta acentalıkları vardır ki, bunların da adedi
87 yi bulmaktadır. Seyyar dağıtıcıların hizmet
lerinde bâzı aksaklıklar olduğunu biz de bilmek
teyiz. 1 400 seyyar satıcının hepsine teşmil edil
memek şartiyle içlerinde devamsızlık yapanlar
vardır. Biz bunun önüne geçmek üzere haftada
üç defa dağıtıcının köye gitmesini ve muhtardaki
defteri gittiğine dair imzalaması usulünün ihdası
üzerinde duruyoruz. Şimdi cevap vermiyeceğim
diğer hususları umumî açıklama ile karşılamaya
çalışacağım. Unutulan bir şey varsa hatırlatılmasmı rica edeceğim. Ulaştırma Bakanlığımız
memleket içinde çok büyük bir vazifeyi üzerine
almıştır. Vatanımızın dört köşesini denizden, ka
radan, havadan birbirine bağlar ve bu servisleri
gece gündüz yaz ve kış yürütmek suretiyle gerek
her türlü haberleşme ve gerekse ulaşma hususun
da bütün vatandaşların birbiriyle olan bağlantı
larını sağlar. Bu ağır ve büyük bir mesuliyet
taşıyan bir iştir. Bakanlık bu hizmetleri kendisi
ne bağlı teşekküllerle yürütmektedir. Bakanlık
bu müesseseler üzerinde bir nevi bağlayıcı ve
koordine edici bir durumdadır.
Bu hizmetlerin ifasında iki nokta üzerinde
durmak lâzımdır. Evve'lâ : Hizmeti aksamadan,
zamanında ve memnuniyeti mucip bir şekilde
yapmak; ikinci olarak bu hizmetleri için Büyük
Meclisin bu husuftaki tahsis ettiği sermayeyi ga
yet iyi ve verimli bir şekilde işletmektedir. Bunu
ifade ederim ki, bu müessese kârla işlemektedir.
Bu işi daha verimli hale getirmek mümkündür.
Organizasyonların iyi çalışması için onların ça
lışma ana hatları gayet iyi çizilmelidir. Bu mü
esseselerin her birinin yürüttüğü hizmetlerinden
birbirinden sarih.olarak ayrı vasıfta olanları bi
rer işletme olarak organize edip bilançolarını ay
rı tanzim etmelidir. İşletmelerin, bünyelerini
ıslah etmesi için elimizde bâzı mevzular vardır.
Evvelâ bunları ayrı ayrı ele almak mecburiye
tindeyiz. Meselâ Denizcilik Bankası »bünyesinde
iklavuzluk, gemıi kurtarma,, kıyı emniyeti hizmet
leri'zamanın icabına göre ele alınmış olup bugün!
bunlar kendi bünyesinde mulhtar birer işletme ha
linde yürütülmelerini etüd etmekteyiz. Bu su' retle bâzılarını çok daha verimli işletmeler hali
ne koyabiliriz. Kıyı emniyeti hizmetini ayırmak
için çalışmalar yapmaktayız. Bu hizmet Devle
tin âmme fonksiyonları içine giren bir hizimettir.
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Ayrıca tersaneler ve belki de dış seferleri muh I ncmisi bakımından memleketin istihsal gücüne
hissemizi katmaktır. îleri memleketlerde millî
tar olarak organize etmek ve bu şekilde bu faa
gelirin en az % 10 nu ulaştırma endüstrisinden
liyetleri yapıcı bir imkâna sahip kılmak mümkün
temin
edilmektedir. Halbuki bizde şimdi bu
olacaktır. Memleketimizde Deniz Ticaret Filosu
nu ilk hedef olarak bir milyon tona çıkarmak lâ
hisse ancak % 6 dır. Mateessüf bunun üstüne
zımdır. Deniz filomuz (husuisi teşebbüs elindeki
çıkılamamıştır. Millî gelir içerisinde ulaştırma *
gemiler de dâhil) 600 bin küsur tondur. Deniz
hizmetleri gerek sosyal sahada gerekse diğer sa
Ticaret Filomuzu yenilemek suretiyle eski gemi
halarda istihsalin artmasına yarayan bir unsur
lerin yerine yeni gemi alnîak suretiyle yakın bir
dur. Buna muvazi olarak her sene millî gelirin
zamanda bir milyon tona çıkarmak kararındayız. \ % 4 ü nispetinde ulaştırma ekonomimize yatırım
Ayrıca bu mevzu ile ilgili olarak bâzı kanunlar
yapılarak genişleme yapması zaruridir. Halbuki bi
üzerinde de * çalışıyoruz. Umarım ki, yakın bir
zim ,şimdiki yatır mimiz bu nispetin takriben onda
zamanda bu kanunlar huzurunuza getirilecek
biridir. Sıkıntılarımız da budur. Fakat bu sıkıntıyı
tir.
yeni bir ruh içinde tetkiklerimizle çare bulmak ka
Denizcilik Bankasının % 53 hissesine sahip
rarındayız. Yalnız bir taraftan alacağımız var
olduğu Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Ano
dır. Alamıyor. Diğer taraftan bu sebeple
nim Şirketi şilepçilik yapmak maksadiyle kurul
borcumuzu veremiyoruz. Sermayenin Hazinece
muştur. Bu müessese kendi imkânlariyle bir ge
henüz ödenmemiş bakiyelerine ihtiyacımız aşikâr.
nişleme faaliyeti yapmaktadır ve Devletin yarı
Bunları hafifletebilmek için işletmelere belirli
dan fazlasına sahip olduğu bu teşekkül resmî iş
ve tek iş mevzuuna göre münferit ve müstakil
letmeler arasında ilk olarak Hazineye yük olmak
bir hüviyet vermek lüzumunu duyuyoruz. Bü
tan kurtulmuştur. Memlekette ve dünya denizle
tün bu arz ettiğim hususları yerine getirebilmek
rinde serbest rekabet şartları altında kârla çalış
için realist bir fiyat politikasını tatbiki zaruri
maktadır.
dir. Realist fiyat politikamız şudur : (Memle
ketin umumi, iktisadî ve' sosyal ihtiyaçlarının
Devlet Demiryolları üzerinde gayet dikkatle
ifade ettiği şekil. ve mânada hizmetin yapılma
eğilmiş 'bulunuyoruz. 27 Mayıstan bu' yana her
sı için gereken masrafı ve işletme giderlerini
kolda gereken indirmeler yapılmıştır. Bu iş o
tahsil etmek) Devlet Demiryolları bâzı taşıma
şekilde yapılmıştır ki, şimdiye kadar bir şikâyet
ları maliyetin altında yapmaktadır. Devletin bâ
mevzuu olmamıştır. Şunu da arz edeyim ki, bu
zı alanlardaki politikası icafr böyle olmaktadır.
gün Devlet Demiryolları şebekesinde Türk emeği
Bir iş bir idareye maliyetin altında yaptırıldıve malzemesiyle yapılmış 4 tane yolcu vagonu
ği vakit onun mucibolduğu zararı idarenin büt
tecrübe seferleri yapmaktadır. (Alkışlar)
çesine sübvansyon, yani tazminat olarak ödeme
İnkılâp Hükümetimizin zihniyetine uygun
lidir. Bu yapılmazsa idare zararından mesul
olarak ancak idaremizin bu tecrübe seferleri ba
edilemez ve işletmecilik icablarma göre muhase
şarı ile nihayete erdikten sonra yerli olarak yol
besini yürütemez, her şeyden evvel ulaştırma
cu vagon yaptığımızı halkın bilgisine arz edecek
mekanizmasını bu memleketin gelecekteki ihtiyaç
tik. Fakat bu meseleyi bir arkadaş mız mevzularına kâfi derecede cevap verecek şekilde teş
bahsettiği^ için şimdi arz etmek icabetti; bu su
kilâtlandırmak, teçhizatlandırmak ve geliştirmek
retle eldeki bağlantılardan sonra dışardan yolcu I azmindeyiz.
vagonu getirmek ihtiyacından da kurtulmuş bu
Sözlerimi bitirirken arkadaşların yapmış ol
lunuyoruz. Çünkü vagonlar artık memleketi
dukları, ikaz ve temennilerden dolay: kendile
mizde yapılmaktadır. (Alkışlar) Devlet Demir
rine teşekkürlerimi arz eder hepinize saygıları
yolları yapıcı istikamette ve hepinizin takdirle
mı sunarım. (Alkışlar)
rine mazhar olacak çalışmaları yapmaktadır.
Yani idare eskisi gibi sıkıntı ve müşküllerin taz I
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet
yiki altında çaresiz kalmış bir durumda değil
Hava Meydanları Grenel Müdürlüğü Bütçesinin
dir. Memleketimizin büyük dâvalarını halletmek
heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere bitmiş
safhasında verimli bir hizmette bulunmak arzutir. Başka söz istiyen arkadaşımız yok. Bölüm
suyle çalışıyor. Bütün gayretimiz memleket ekolere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okuyoruz.
B.
Lira
Birinci kısım - ödenek ve benzeri
özlük haklar
101 Bakan ödeneği
12 000
İkinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve üöretler
201 Maaşlar
3 905 002
202 Ücretler
1 515 000
203 Geçici hizmetliler ücreti
2
206

207

209

210
217
301
302
303
304
!305
306
307
308

309

II - Başka haklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
Temsil tahsisatı
Ek görev tazminatı

73 500

331 454
4 200
4 355

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
45 000
Vilâyetler büro giderleri
81 500
Basılı kâğıt ve defterler
50 000
Posta, telgraf ve telefon üc
95 000
ret ve giderleri
50 000
Kira bedeli
110 000
Giyecekler
Harcırahlar
333 000
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi gidreleri ve
20 000
harcırahları
7 000
Taşıt giderleri
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri

403 Temsil giderleri
408 Yüksek İstişare Kuruluna üye

.olarak iştirak edeceklerin hu
zur haklariyle yollukları
416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mî giderleri
417 Liman idareleri giderleri

4 500

B.
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451 Yayın giderleri
452 4489 sayılı Kanuna göne staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle
başka giderleri
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderjer
47'6 Hava trafik kontrol kursu
umumî giderleri
Beşinci kısım - Borçlar
501. Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçlan
Altıncı kısım - Yardımlar
601 6623 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi gereğince Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığına
10
653 Bakanlık memur ve müstah
demlerinin öğle yemeklerine
yardım olmak üzere yardım
sandığına
Yatırımlar
I '•- Onarmalar
701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar
711 Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı
712 Liman idarelerine ait deniz
taşıtlarının onarımı

Lam
25 000

59 001
251 000
.1
3 000
3 001

818 988

20 000

95 000

4 998
85 000

II - Satmalına, yapı, tesis ve ser
maye tahsisleri
731 İstimlâk ve satmalma gider
leri
1
751 Tamir atelyesi için satmalına eak makina alet ve malzeme
ler
.
1
752 Liman idareleri için satmalmacak veya yaptırılacak taşıtlar
65 000
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1961 yılı
bütçesinin bölümlerinin okunması bitmiştir.
Bütçeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

60 000

775 000
43 500

1961 yılı Devlet Hava Maydanları Genel
Müdürlüğü Bütçesinin madde ve bölümlerini
ve Kanunu okuyoruz.
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu
MADDE L — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi .Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderler için bağlı (A/l)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 21 585 000
lira ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 22 703 000
lira ödenek verilmiştir.

201
202
203
204

ikinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
865 702
Ücretler
11 485 344
Geçici hizmetliler ücreti
206 801
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
1

İl - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı
209 5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı-

301
302
303
304
305
306
307
308

309

B.

412
414
417
418
419
420
426
451
452

4Ş3

Lira
yonlarına iştirak edecek üye
lerin huzur giderleri
- 1 000
Sıhhî malzemeler
20 000
Taşıma giderleri
«0 000
Vergi ve resimler
80 000
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri
18 000
Mahkeme giderleri
60 000
Meydan hizmetleri
4 440 000
Pasif korunma giderleri
1
Yayın giderleri
20 000
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her
çeşit giderleri
170 000
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve

giderleri
47İ6 Kurs giderleri

19 150

1 001 900
lacak ödemeler
• 3 600
2.10 Temsil tahsisatı
6 500
221 Emekli dul ve yetim maaşları
Üçüncü kısım
Merkez daireleri giderleri
Vilâyetler büro giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf, telefon ücret
ve giderleri
Kira bedeli
Giyecekler
Harcırahlar
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
Taşıt giderleri

Ö :â

15 000
50 000

Beşinci kısam
501 Geçen yıl borçları
502 1939 - 1959 yılları borçları
505 Hükme bağlı borçlar

50 000
50 000
120 000

Altıncı kısım - Yardımlar
653 DHMl Memur ve Müstahdem
lerine Yardım ve Biriktirme
Sandığına Memur ve ücretli
lerin öğle yemeği için

100 000

Yatırımlar
binaları
hangar ve atelyeler pist ta
miratı ve küçük yapılar
2 606 000
istimlâk ve satmalma
60 000
Yapı işleri
680 000
Meydanlar için satmalmacak
makine ve vasıta yedek par
çalar
5 438 125
Yeniden alınacak taşıtlar ve
telekominikasyon cihazları
13 918 875

701 Meydanlar, istasyon
65 000
700 000
50 000
181
152
500
550

500
000
000
000

6 000
460 000

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
403 Temsil giderleri
7 500
407 Geri verilecek paralar
10 000
408 Artırma, eksiltme ihale komis-

~*73

731
741
751

752

(Birinci madde tekrar okundu)
MADDE 1. — 1 nci maddeyi cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında
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elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 44 288 000 lira olarak tah
min edilmiştir.
B - CETVELİ
B.

Lira

8 660 000
1 işletme varidatı
34 028 000
2 Hazine yardımı
3 Geçen yıldan devreden nakit 1 600 000
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — 2 nci maddeyi eetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında
elde edilecek gelir çeşitlerinin her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh
vs tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadrolar' bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı
ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır.

aidolduğu tertiplerinde karşılığı Ibuiunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten;
1939 - 1969 Devlet Havayolları ve Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçe
yıllarına ait olup da Muhasdbei Umumiye Kanu
nunun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına
uğramamış ve karşılıkları yıllar ibütçelerinde bu
lunan borçlar, 1961 yılı 'bütçesinin ilgili hizmet
tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleriy
le yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 9. T— Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür.
BAŞKAN — Ka'bu'l. edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
1961 malî yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçesinin tümünü açık
oyunuiza sunuyorum.
Ulaştırma -Bakanlığı bütçesinin tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmij^enler...
Kabul edilmiştir. İkinci defa oldu. Daha kuvvet
li oldu. (Gülüşmeler)

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyoruın% Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir.
MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki
6686 sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1961 'bütçe yılında kullanılamaz. .
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1960 yılı bütçesinin
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Çalışma Bakanlığı Bütçesi

Çalışma Bakanlığı bütçesinin müzakeresine
/başlıyoruz, söz alan arkadaşların isimlerini oku
yoruz :
Hasan Tez,
İlhan Esen,
Ali İhsan Göğüs,
Bahir Ersoy,
Kemal Zeki Genoosman,
Rifat Çini,
İmadettin Elmas,
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Burhan Akdağ,
ismail inan,
Ömer Karabasan,
Saluhaitin Tandal. .
BAŞKAN — Sayııi Hasan Tez.
TEZ HASAN — Ben siramı Bahir Ersoy'a
veriyorum. (Olmaz, olnıaz sesleri)
BAŞKAN — Sayın İMıan Esefi,
TEZ HASAN — Bahir Beye soz sıramı ver
meyi kabul etmezseniz ben konuşacağım,
BAŞKAN — Buyurun ilhan Bey.
ESEN ÎLHÂN — Muhterem arkadaşlarım,
'be'i sadece işçi Sigortaları Kurumunun durumu
na kısaca 'temas edeceğim.
iş hayatında türlü hallere karşı ilgili sigor
ta kanunu hükümlerini uygulamak gayesiyle ku
rulmuş bulunan işçi Sigortaları Kurumu, kabul
etmek lâzımdır ki, bugünkü haliyle istenildiği şe
kilde memlekete hizmet edememektedir. Nitekim,
çalışan vatandaşların büyük çoğunluğu, hâlâ sos
yal sigortalara tâbi tutulmamış, dolayısiyle sos
yal güvenliğe kavuşturulamamışlardır.
Bu muvaffakıyetsizlik, bütçe tasarısında da
belirtildiği üzere, iktisadî sahadaki rekabet eşit
sizliklerinin devamına da sebep olmaktadır.
Ben şahsan, muvaffakiyetsizliklerin sebebini,
bu teşkilâtta feragat'la çalışan vazifelilerin beccriksiziiğinıde değil, memleketin 14 yıl evvelki şart
larına göre hazırlanmış bulunan Kurum Teşkilât
Kanununun kifayetsizliğinde bulmaktayım.
Kanaatimce; vatandaşların sosyal sigorta gü
venliğini tam olarak sağlıyacaik kurumu, meyda
na getirmek bir teşkilât Kanununun, acele ola
nak tanziminde büyük zaruret vardır.
Nitekim, işçi Sigortaları Kurumu sosyal sigor
ta güvenliği vazifelerinden başka, hem bir hastane
işletmecisi, 'hem de mesken inşaatçısı ve emlâk iş
letmecisi durumundadır. Dünyanın hiçbir yerin
de, bu şekilde çeşitli, işleri üzerine alarak karış
tırmış, bu nevi bir kurum bulunmamaktadır.
Bunun neticesi olarak da, hiçbir iş istenilen
sekilide yürütülememektedir.
Şöyle ki :
14 yıl için sosyal sigorta sadece dört kolda
tatbik edilebilmiştir.
işçilerimizin ev sahibi olmaları için, sarf edi
len gayretlere ve Türkiye'de hiçbir müessesede
mevcut bulunmıyan zenginliğe rağmen, 600 bini
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, geçen sigortalı işçiden yalnız 18 bininin ihtiyacı
na cevap verilebilmiştir. Bu 18 bin meskenin de
henüz bir kısmının inşası bitmemiş durumdadır.
O kadar ki, 7 yıl önce kurulmuş bulunan bir inj saat kooperatif imin üyeleri; bugün dahi evlerini
| teslim almış değillerdir.
Kurumun, hastanecilik ve diğer işletmecilik
leri de bundan farksızdır,
Bu sebeplerle, işleri ayırıcı bir teşkilât kanu1 nu şarttır. Hepsi de ayrı ayrı ihtisas mevzuu
! olan bütün bu işler, Çalışma Bakanlığı bünyesin
de ayrı ayrı Umum Müdürlüklere tevdi edilmeli
dir. Esasen, bu çeşit meselelerini halletmiş olanı
memleketlerdeki tatbikatta bizim bir an önce bu.
yola girmemizi zarurî kılmaktadır. Hürmetlerim
le. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Göğüs.
I
GÖĞÜS ALİ İHSAN — Söz sıramı Bahir
j Ersoy'a bırakıyorum.
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ulusoy.
j
ULUSOY HÜSEYİN — Efendim, Mayıs orI talarmdan itibaren, Orta - Anadolu ve Doğuda| ki vatandaşlar, ziraat işçisi olarak Çukurova'ya,
Güneye ve Ege mmtakalarma doğru harekete gej çerler. Bunlar çalışmaya ihtiyacı olan vatandaş
lardır. Bu mevzuda birkaç temennide bulunaca
ğım.
1. Çalışma Bakanlığında bir ziraat işleri bü
rosu kurulmalıdır.
2. işçi hareketi mevzuunda işçilerin hangi
I sahalarda iş bulduğu veya bulamadığı tesbit edil
mediği için muayyen bir sahada fazla işçi kesa
feti oluyor. Buna mukabil diğer sahalarda işçi
bulunamıyor. Çalışma Bakanından ricam; işçi
hareketi mevsimi başında iş sahalariyle, işçi saj halan arasında irtibat tesisi tedbirlerinin alın| ması. Bunun için her hangi bir masrafa lüzum
yoktur. Ziraat Vekâletiyle anlaşarak ziraat mü
dürlükleri kanaliyle bu iş temin edilebilir.
j
3. Bu ziraat işçileri ekseriya maaaile gider- lor; gittikleri yerlerde iş buluncaya kadar şurada
j burada gecelerler, onlar için iş sahalarında basit
barınaklar yapılması tedbirlerinin alınması.
j
4. iş veren ile işçi arasındaki münasebetler
modern esaslara bağlanmalı.
!
5. işçiler biraz çok olduğu zaman gündelikI 1ar çok düşer, işçi az olduğu zaman iş verenler
aleyhine fiyatlar çok artar .Bunun ikisi de zarar| lıdır. Muayyen bir gündelik nizamının kurulması
! lâzımdır,
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6. İş yerlerindeki Çalışmaların kontrolü için
gerekli tedbirlerin mümkün olduğu kadar alın
ması.
7. tş verenle işçi arasındaki ücret ve günde
lik ihtilâflarını süratle hallediei tedbirlerin alın
ması.
Bir ihtilâf çıktığı zaman normal mahkemelere*
sevk edildiklerinden işçiler günlerce sürünceme
de kalıyorlar, sefil oluyorlar. Bu nevi ihtilâfla
rın süratle halledilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması lâzımdır. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bahir Ersoy.
ERSOY BAHİR — Muhterem arkadaşlar,
4841 sayılı Teşkilât Kanununun 1 nci maddesi
Çalışma Bakanlığının vazifesi «çalışma hayatının
düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin
yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasında
ki münasebetlerin memleket yararına ahenkleşti
rilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel re
fahı artıracak süratte verimli kılınması, tam ça
lıştırma ve sosyal güvenin sağlanması» dır der.
Bu tarif gösteriyor ki, Çalışma Bakanlığının va
zifesi ıslahına muhtaeolduğumuz, çok hassas bir
sahaya hitabetmektedir. Bu sahaya muhatabolan
Çalışma Bakanlığının geçmişine şöyle bir göz ata
cak olursak; geçmişindeki durumunda sureti katiyede bu sahanın hususiyeti ile ilgili bir hareket
ve intibak kabiliyeti göstermediğine şahit oluruz.
Bu bakanlığa bir taraftan gelişen ve gelişmeye
namzet olan sanayiin, yukardaki tarif çerçevesi
dâhilinde murakabesi. iş hayatının tanzimi ile iş
veren ve işçi münasebetlerinin ahenkleştirilmesi
vazifesi verilirken; öbür taraftan gerek bütçe, ge
rek kuruluş bakımından Hükümetin bünyesi için
de ikinci plânda mütalâa edilmiştir. Bunun ikin
ci hatta son plânda mütalâa edilişinin neticesi
dir ki, Çalışma Bakanlığı kendisinden beklenen
aktiviteyi gösterememiştir. Bunun dışında Çalış
ma Bakanlığına gelen bakanların salâhiyetlerini
bu bakanlığın esas hedefini tanzim ve hedefine
ışık tutacak sahada kullanmamıştır. Kendi poli
tik arzu ve ihtiraslarını, parti menfaatlerini mü
dafaa etmişlerdir.
Teftiş ve murakabe ile kanunen görevli bulu
nan müfettişlerini hattâ Umum müdürlerini üni
versitelerde sosyal siyaset konferansında neler
söylediğini kontrol ettirmeye, sçndika idarecileri
nin hangi partilere mensubolduğunu tesbit ile
vazifelendirmişlerdir. Esas vazifeleri olan emek
ve sermaye kontrolü sahasındaki vazifelerini ih-
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mal etmişlerdir. Bu hâdiseleri niçin anlatıyorum?
Bu meseleleri niçin dile getiriyorum? Dolayısiyle kıymetli vaktinizi neden israf ediyorum? Me
sele gayet basit. Mazideki anlayışın tenkidi, hale
ve istikbale ışık tutmak içindir. Çalışma Bakan
lığının görev ve yetkileri pratikte buna göre tan
zim edilmeli bu mekanizma keyfilikten kurtarıl
malıdır.
BAŞKAN — Bir dakika Beyefendi. Oyları
nı kullanmıyan arkadaşlar var mı? Oylama mua
melesi bitmiştir.
ERSOY BAHİR (Devamla) — Çalışma Ve
kâletinden bilhassa muhtelif sahalarda bekledi
ğimiz hareketin yanında işçi ve iş veren müna
sebetlerinde daha aktif olması ve daha ziyade is
tikbali sağlam garantilere bağlamasını bekliyo
ruz. Bu memleketin kalkınması; bu memleketin
istikbali Maarifte olduğu kadar iktisattadır da.
Mademki iktisattadır, sanayidedir sadece bir zi
raat ile memleıktin istikbali tâyin edilemez. Sı
nai kalkınma bu memleketin istikbali bakımından
en büyük garantilerden birisidir. Mademki sana
yi esastır, mademki millî kalkınmaya muhtacız;
Çalışma Bakanlığından şunu bekliyoruz. İşçi, sen
dika, iş verenler ve vekâlet el ele versin; sanayide
her fert, her grup, her vazifeli kendi sahasında
kendi kendine çalışırsa o memlekette sanayi tan
zimi yapılamaz.
Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı
nın teftiş heyetindeki genç müfettişlerin durum
ları Sayın Vekilin nazarı dikkatine arz edilecek
kadar hassastır. 350 lira maaşlı bir müfettişe mil
yonluk sermayenin kontrolünü veriyoruz. Çalış
ma Bakanlığı iş müfettişleri vazifeye başlarlar
ken 350 lira maaşla başlarlar.
Bir müfettişin içinde bulunacağı psikolojik
tesiri Yüksek Heyetiniz pekâlâ takdir edersiniz.
Çalışma Vekâletinin bu genç müfettişlerinin
bilhassa zaman zaman meselelere intibak ettik
ten sonra iş veren vekili olarak başka sahala
ra gittiklerine şahidolmaktayız. Çalışma Ba
kanlığı Teftiş Kadrosu iş veren vekili yetişti
ren bir mekanizma haline gelmekten kurtarıl
malıdır. Bu müfettişler maddî ve manevî tat
min ve teçhiz edilerek iyi işler bir murakabe
mekanizması kurulmalıdır.
Çok kıymetli arkadaşlarım, İnkılâp Hükü
metinden bu kadronun tekemmülü için elinden
gelen tedbirleri almasını beklemekte kendimiz
de hak görüyoruz.
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Şimdi son günlerin münakaşa mevzuu olan
ve bilhassa efkârı umumiye nazarında son gün
lerde aydınlanması zarurî bulunan ücret mev
zuunda, istatistik konusunda konuşmak isterim.
Zam meselesi ortaya atılmıştır, işçilere zam ve
rilmesi teklif edilmişti. Bu kürsüde Sayın Ma
liye Bakanımız Kemal Kurdaş,, Zam Kanunu
münasebetiyle konuşan arkadaşlarımıza, 1939
senesinde bir işçi günde bir lira alırdı. Şimdi
12 lira almaktadır. Binaenaleyh işçi ücretleri
12 misli artmıştır. Halbuki hayat pahalılığı 11
misli yükselmiştir. Bu itibarla işçiye zam ya
pılamaz, diyordu. Şimdi bu ücretler üzerinde
bir münakaşa yapacağım. Şuna işaret edeyim
ki, bu memlekette hakikî bir iş istatistiği yok
tur. Hattâ Çalışma Bakanlığında, hattâ Hükü
mette bulamazsınız kayıtlarını, oralarda yoktur.
1939 senesindeki işçinin ücretinin istatistik esas
larına dayanarak bulunmasına da imkân yok
tur. (Alkışlar) Bu vaziyeti nazarı itibara ala
rak muhterem Maliye Bakanımızın hareket
noktasından, bugün üzerinde münakaşa kabul
etmez ücret katagorilerini ele alarak tahlil ede
ceğim. Bugün elimizde en sağlam, gerek resmî,
gerek hususî setör, gerek vekâlet ve gerekse bi
zim için hiç kimsenin itiraz edemiyeceği tek
ücret konusu asgarî ücrettir. Bu asgarî ücret
üzerinde muhtelif grupları tahlil edip önünüze
sermek istiyorum. Ben istatistik okumuş istatis
tik ilmi ile yetişmiş değilim. Hayatın ezdiği,
hayatın yetiştirdiği insan olarak konuşuyorum.
Elimde istatistik verecek bir vekâlet mekaniz
ması da yok.
Şimdi resmî sektörü ele alalım. Hususî sek
törden daha iyi iş şartına, sahiptir. Genel ola
rak ücretleri daha ileridir. Fakat Sayın Bakanm söyledikleri kadar da değildir. 1939 da bir
dokuma işçisi 35 kuruş saat ücreti alıyordu. Bu
işçi hususî sektörde çalışıyordu. Bugün Sümerbankm umumî ücret vasatisi sosyal yardımlar
dâhil 228 kuruştur. Alâkalılar 290 olduğunu id
dia ediyorlar. Bü ücret gerek 228 kuruş, gerek
290 kuruş, esasına göre nispet yapılsın hiçbir
zaman artış 12 mislini bulmaz. 1939 daki husu
sî sektör işçisinin ücretinin, resmî sektör işçi
ücretinden düşük olması gerekir. Biz buna rağ
men Sümerbankm bugünkü 228 kuruşluk vasa
ti ücretini hususî sektör işçisinin 35 kuruşluk
ücretine taksim edelim. Görülecekki, aradaki
fark yedi mislidir. 290 ı taksim ederseniz ara-
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daki fark sekizdir. Sekiz olduğu zaman vekâ
letin % 10 hatası vardır.
Bir de Millî Savunma Bakanlığı iş yerleri izci
leri için mevcut Dahilî Talimatnamesindöki ücret
tablolarına bakalım. Curada birinci sınıf usta
nın ücretini ele alalım. 1938 tarihli Yönetmeli
ğin 21 nci sayfasının 4 ncü paragrafında, bu us
tanın saat ücreti başlangıçta 41 kuruştur. Baş
kaca bir sosyal yardımı yoktur. Varsa da ka
leme alacak kıymette değildir. Bu bakanlığın
1956 tarihli Dahilî Talimatnamesinin 33 ncü
sayfasının 9 ncu derecesindeki aynı vazifedeki
bir usta için 152 kuruş çıplak saat ücreti gös
terilmektedir. Bu usta sosyal yardım olarak sa
atte 5 kuruş çocuk parası, beş kuruş aile primi,
10 kuruş yemek ücreti ve iki kuruş da ayak
kabı elbise parası ile yılda iki ikramiye alır.
Bunlarla bu ustanın ücreti saatte 208 kuruşu
bulur. 41 kuruşa 208 kuruşu taksim edersek us
ta aleyhine % 10 yanılmak şartiyle artışın beş
misli olduğunu görürüz. 12 misli değildir.
Şimdi gelelim Tekel Bakanlığı iş yerlerinde
çalışanlara. Vaktinizi israf ediyorum, özür di
lerim. İşçilere zam yapılması veya yapılmaması
hususunda Yüksek Heyetinizi aydınlatmak isti
yorum.
Bu Bakanlık iş yerlerinde çalışan bir işçi
1939 da vasati olarak saatte 18 kuruş ücret alır.
Bu işçinin yevmiyesi günde 144 kuruş eder. Ay
nı işçi bugün günde 680 kuruş yevmiye alır, yy-.
rica senede 2 maaş ikramiyesi vardır. Bu ikra
miyenin aya tesadüf eden miktarı 34 liradır. Ay
rıca ayda 30 lira civarında bir sosyal yardım
yapıldığını nazara alsak dahi bu işçinin aylık
ücreti bürüt olarak 268 lira tutar. Aynı işçi
1939 da aynı iş için ayda bürüt olarak 43 lira
20 kuruş alıyordu. Aradaki yükseliş farkı 6,2
dir.
Resmî sektör misallerini Devlet Demiryolla
rı hakkında Sayın İsmail înan verdi. Şimdi
misalleri bırakıp bütün sanayie, bir göz ata
lım.
Tekstil sanayiine gelince :
Memleketlimizde 20 vilâyette asgari ücret, çı
raklar ve resmî sektör dâhlil; muhtelif kademe
lerde 350 kuruş yevmiye ile 850 kuruş yevmiye
arasında değişir-. 20 vilâyette bü te^bit edilmiş
tir. Bu yevmiyeleri 12 ye taksim edelim ve ha
ricî' kısmetleri bulalım. Buna ait kademeleri oku
mak istemiyorum, zamanınızı israf etmeyeceğim.
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350 kuruş alan işçi 1939 da günde 29 kuruş alır.
Bu işçinin ayda alması lâzımgelen ücreti 870 ku
ruştur. Şimdi gelelim yevmiye 850 kuruşa, en
yüksek ücret kademesi budur. Bunu 12 ye tak
sim edersek 1939 da bu ücretin saat olarak 70
kuruş ve ayda 21 lira etmesi lâzımdır. Köprü
başında, birtakım işçiyi sevk ve idare edenler
işçiyi istismar etmektedirler.
Dikkat edilecek olursa, bugünkü ücretlerin
bir kısmı eski fiilî ücretlerin altında dolaşır.
Şimdi madenî eşyaya gelelim. İki vilâyette
asgarî ücret tesbit edilmiştir. Çırak dâhil, günde
450 kuruş ilâ 760 kuruştur. 1939 a göre 11 - 12
lira alması ieabeden Yukardafci metotla giderek
450 kuruşu 12 ye bölelim. Günde 37 kuruş ayda
11 lira 10 kuruş, 760 'kuruşta ise netice günde
63 kuruş ayda 18 lira 90 kuruş şeklinde tecelli
eder ki, bunda da 1939 a nispetle ücretin 12
misli artmadığı aşikârdır.
Deri debağ iş yerlerinde, altı vilâyette asgari
ücret tesbit edilmiştir. Çıraklar dâhil günde 300
kuruş ile 800 kuruştur. Aynı metodu tatbik
edince bugün yevmiye 300 kuruş alanın 1939 da
25 kuruş 800 kuruş olanın ise 1939 da 66 kuruş
alması lâzımdır. Bir lira değil.
Gelelim lâstik kauçuk sanayiine. Asgarî ücret
3 vilâyette 520 kuruş ile 800 kuruş kabul edil
miştir. Aynı prensibi tatbik edersek işçi ücreti
nin 1939 da günde 43 kuruşla 66 kuruş arasın
da değiştiğini görürüz. Bir lira değil.
Bina yapım işlerinde çalışan işçiler 1939 da
günde bir lira alırdı. Bugün 12,5 lira alırlar.
Ama bunlar senede âzami altı ay çalışırlar. Kal
dı ki, bu yükseliş sanayi işçilerine emsal alına
maz. Diğer taraftan (Her türlü inşaat ve yapı
cılık işleri, muhtelif yapı, harç ve malzemesi kul
lanmak suretiyle yapı malzemesi imalâtında ça
lışan işçilerin) asgarî ücretleri İstanbul, Ankara
ve izmir'de tesbit edilmiştir. 500 kuruşla 850
kuruş arasındaki. Bunların 12 de biri günde 41
kuruşla 70 kuruş arasında değişir. Bir lira değil.
Görülüyor ki, bugünkü ücreti esas alarak ge
riye dönüşte hiçbir sahada işçinin ücreti günde
bir lira olarak çalışmamaktadır. Bakanlar nere
den buldular bunu?
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Sayın arkadaşlar, görülüyor ki, işçinin bu
günkü ücreti çok düşük olarak karşımıza çıkı
yor. Benim kanaatime göre, işçi ücretlerinin he
sabında bir yanlışlık yapılıyor. İşçi ücretleri ye
ter görülmemelidir.'
Yalnız bir noktaya temas etmek isterim. İş
lilerimize de zammın yapılması lâzımdır. Ama,
ılmadı. Zam kanunu münasebeti ile söylemiyo
rum. Memurlarımıza zam yapılıyor. Bu zaru
retin ifadesidir, deniyor. Kabul edelim, bir an bu
ioğru olsun. Aynı zaruret işçi için de vardır.
Onlara da yapılmalıdır.
Yalnız şunu söyliyeyim ki, ne biz, ne de Türk
sendikaları tahripkâr sınıf mücadelesi yaparak
kardeşi kardeşe düşürecek yollarda değiliz, de
lillerdir. (Alkışlar) Bu vatan bizimdir. Bu top
raklarda milletimize hâs asaletle yaşamak az
mindeyiz. Aramıza girecek kötü niyetlileri, tarihen sabittir ki, imhada mahiriz. Çalışacağız. Mil
letin refahında refahımızı bulacağız. Hayat za
ruretleri mademki, zammı icabettiriyor, bundan
la hissemizi istiyeceğiz. Devlet sektörü zam ya
kabilir. Hususî sektöre de asgarî ücretler ayar
lanarak zam yapılabilir. Bir sendikacı olarak
işçilere zam yapınız, diye konuşurken aynı za
manda sakıtların sendikacıları bu mukaddes
kürsüde bir temsilci sıfatı ile de olsa buradan
böyle konuşmaya sevk eden taassuplarını da la
netlemiş oluyorum. Eğer sendika kurma hakkı ve
rilse idi, eğer grev hakkı tanınmaydı, eğer kolek
tif âkit yapılsaydı, Türk işçisi sendikacılık yolu
Ue işçi ücretini kendisi tanzim edebilirdi. İnkı
lâp" Hükümetinden hür sendikalizmin mimarı ol
masını beklediğime işaret ederek sizleri hürmetle
selâmlarım muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı Bütçe Ka
nununa (200) arkadaşımız katılmıştır. (199) ka
bul, bir çekinser vardır, muamele tamamdır, ka
nun kabul edilmiştir.
Söz alan arkadaşlardan çok azı konuşmuştur.
Yemek saati de gelmiştir. Bu itibarla 19,30 da
toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,45

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 19,30
BAŞKAN — Akadlı Lûtfi
KATİPLER : Kitapçı Şahap, Çelebi Emanullah

"BAŞKAN — Oturmnu açıyorum. Çalışma
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde göıüşmeler
yapıyorduk.' Söz sırası Sayın Kemal Zeki Geneosman 'mdır.., '
GENÇOSMAN KEMAL ZEKÎ — Ben vaz
geçiyorum, Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Rifat Çini, (Yok sesleri) înan
İsmail, buyurun.
İNAN İSMAİL — Muhterem arkadaşlar, ar
kadaşlarımızdan bâzıları İnaklarından feragat et
tiler. Ben söz almadan, edemedim. Çalışma Ba
kanlığı memleketin çalışma hayatında, iş saha
sında, sosyal, iktisadî ve içtimaî alanında ehem
miyeti olan bir bakanlıktır. Bütçesi üzerinde
az üyenin konuşmasını öksüzlük telâkki ettiğim
için.konuşmayı vazife bildim.
Muhterem arkadaşlarım, insan gücüne dayanmıyan bir memleket kalkınmasının mümkün olamıyaeağı aşikârdır. Böyle olunca ön plânda,
çalışan insanların huzur ve emniyetlerini sağla
mak icabeder. Makina ile, makinayı çalıştıranı
bir gören düşünce tarzı vakıalarla sabittir ki,
muvaffakiyetsizliğe uğramıştır.
Sosyal adalet Garp memleketleri için sözü
edilir iş olmaktan çıkmış, yerine sosyal ve ikti
sadî refah kaim olmuştur. Yarışmalar bu istika
mettedir. Halbuki biz hâlâ birinci problemin
çözülmesi veya çözülmemesi konusunu münakaşa
etmekten kurtulabilmiş değiliz. Şüphesiz aslın
da bol millî gelire dayanmıyan sosyal adalet
sadece mânevi bir tatmin unsurudur. * İdeal olan,
bol istihsal yolu ile millî geliri artırmak ve sos
yal adaletten istifade edeceklerin hisselerini tat
min edici seviyeye ulaştırmaktır.
Bu mühim neticenin elde edilebilmesi ise çeh
resi soluk, işi gücü ile değil, her bakımdan sağ
lam ve kuvvetli iş gücü ile mümkündür.
Bu arada mühim bir sosyal hizmet gören işçi
Sigortalarımın durumundan bahsedeceğim; bu
Kurum çalışan vatandaşın ve onun hesabına iş

verenin ödediği primlerle meydana gelmiştir.
Ve hizmet görmektedir. Bu teşkilâtın elindeki
imkânları hizmet görmeye mecbur olduğu kütle
ye tahsis istikametinde teşvik görmesi icabeder.
Bundan evvelki tatbikat maalesef böyle olmamış
tır. Teşkilâtın bünyesinde biriken paralar san
ki hiçbir hizmet görmiyecekmiş gibi elinden alın
mak istenmiştir. Gayenin dışında bu paralar
sarf edilip heder edilmiştir.
Vekâlete bağlı bir de îş ve İşçi Bulma Ku
rumu vardır. Bu teşkilât gelirlerinin kanuna gö
re Devlet tarafından gösterilen kaynaklardan
temin edilmesi gerekir. Muhtelif vesilelerle be
lediye ve özel idarelere dayanan kaynakların
iyi işlemediği görülmüştür. .Bu yoldan hareket
le D. P. iktidarınca İşçi Sigortası Kurumunun
İş ve İşçi Bulma Kurumuma hisse ödemeye mec
bur etmiştir, ki hatalıdır. Kurumun gayesinin dı
şında sarf ve ödemelere mecbur tutmak doğru
değildir. Bu müessese aslında Devlete büyük
yardım eden millî bir organdır. Her vatandaş
gibi Devlet ödediği verginin dışında kendi sos
yal hizmeti i-çin ayrıca prim vermekte ve sağlık
jtesisleri meydana getirmekte olan asgarî 400
bin vatandaşın "tedavi külfetinden Devleti kur
tarmaktadır.
Kuiumun vazifelerinden biri de işçi mesken
leri mevzuudur. Bu maksatla teşkil edilen koo
peratifler maalesef çok. ağır şartlar altında bu
lunmaktadırlar. Kurum çok mümkün olan bu
konuyu bir türlü iyi işliyen nizama bağhyamamıştır. Kararsız tatbikat ve aşırı formalite içkıÜen çıkılmaz haldedir.
Son zamanlarda alman bir kararla İşçi Si
gortaları Kurumunum yapacağı yatırımlar Ma
liye Vekâletinin iznine bağlanmıştır. Bu doğ
ru değildir. Kurum Teşkilât Kanunu itibariyle
muhtar bir teşekküldür. Maliye Vekâletinin ko
yacağı kayıtlar, ,bu müessenin ancak işlerini ak
satır.
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Hulâsa Çalışma Vekâleti hiçbir .zaman fonk j nımda yekûn teşkil öden ve efkârı umumiyeye
siyonunu icra edebilen teşkilât haline gelme j akset miyen kazalar ise daha fazladır. Son beş
sene zarfında 33 434 iş kazası vukubulmuş,
miştir. Memleketin iş emniyeti çalışana istikrarı
I
bunlardan
383 ii ölümle neticelenmiş, 749
<bu Vekâletin tutumuna bağlıdır. Netice itiba
aded
de
malûl
kalmıştır. Gerek ğrizo kazaların
riyle Çalışma Vekâleti polis bir teşkilât olmak
da
ve
gerek
münferit
kazalardan yukarda saytan çıkarılarak iyi hizmet görür hale getiriLmeI, dığım 680 ölüm. ve 880 malûle karşılık 'bir tek
lidir.
mesul ve mahkûm Ibugüne kadar görülmemiştir.
BAŞKAN — Sayın Ömer Karabasan.
I tşçi Sağlığı ve İş Emniyeti Nizamnamesini iş
KARABASAN ÖMER — Kurucu Meclîsin
veren tatbik etmekle mükelleftir. Ve işçinin
muhterem temsilcileri, Çalışma Vekâletinin iş
I kazalara ve hastalıklara karşı korunması için
ve işçilik mevzuundaki umumî hükümlere ait
! tedlbirler almak zorundadır. Almadığı takdirde
mevzulara benden evvel söz alan Bahir Ersoy
i Çalışma Vekâleti müdahale edecek ve mevzuave İsmail inan arkadaşlarım temas ettiklerin
I tın tatbikini isteyecek, korunmanın tedbirini
den ve zamanın darlığı hasebiyle ben temas etaldıracaktır. Kim ile alınacak bu tedbirler böl
miyeceğim.
ge çalışına müfettişleri ile . İşte meselenin dü
Konuşmamı üç mevzu üzerinden yapacağım
ğüm noktası burada.
ve merkezi sıkleti yer altı âlemî denen maden
Çalışma Vekâleti kurulalıdan beti ^eqen 15
havzasına 'hasredeceğim.
sem; zarfında bir tek gün bölge çalışma müfet
1. işçi sağlığı ve iş emniyeti.
tişleri maden ocaklarına girmiş midir? Hayır,
2. Sigorta mevzuları
giremez. Çünkü 'branşı değildir. «Binaenaleyh»
'3. Asgarî' ücret meselesi
i Bölge çalışına müfettişlerinin meslek erbabın
işçi sağlığı ve iş emniyeti:
dan olması şarttır. Mühendis, doktor gibi.
Mulhterem arkadaşlar; iş yerlerinde işçi
İkinci husus : Beynelmilel istatistiklere göre'
saflığı ve iş emniyeti mevzuu kanunî olduğu I kazaların % 90 mm işçilerin kendi kusur ve
halde, buna mütedair Nizamnamesi bulunduğu
ihmalinden ileri gelmekte olduğunu sövlüvorlar.
halde, Çalışma Vekâleti teşkilâtına bir külfet i B«n 35 senelik işçilik hayatımın bana göster
tahmil etmediği halde her ne sebep ve hikmet
di?;!. tecrübeler bu nazariyenin yanlış ve biraz
ise bu mevzua ehemmiyet verilmemektedir. Ve I da mübalâğalı oldu «tu kanaatini vermektedir.
bu yüzden her sene yüzlerce işçi arkadaşlar sa
% 90 iseinin kendi ihmali de&il de başkasının
kat kalmakta, ölmekte, çoluk çocuğu perişan
ihmalinden olsa gerektir. Çünkü insan bile bile
kalmakta dolayısiyle memleket insan gücünü
canıua*kıvmaz.
zayi etmektedir. Bu. halin en acı misalleri ve
Arkadaşlarını, kısaca bahsettiğim iş kaza
kesafet derecesi maalesef maden işletmelerinlarının yüzde yüz önlenmesine zaten imkân
dedir.
yoktur. En mütekâmil memleketler dahi bu
nun önüne geçememiştir. Bizim ricamız mües
Arkadaşlar, zaman zaman gazetelerde acı
sir tedbirler alınması suretiyle kazaların had
haber olarak okursunuz; Zonguldak .maden
di asgariye indirilmesi keyfiyetidir.
ocaklarında grizo infilâk etti şu kadar ölü şu
Sayın Çalışma ve Sanayi Vekillerinden ri
kadar yaralı var. Savcı işe el koydu, tahkikat
calarımız, eğitim, öğretim, kurs, sıkı kontrol
devam ediyor ve saire. Gazetelerin alâkası ve
ve emniyet tedbirleri alınması suretiyle iş ka
milletin endişesi üç gün devam eder, ondan son
zalarının ve meslekî hastalıkların haddi asgari
ra sona erer. Ne ••mesulü bulunur, ne kazanın
ye indirilmesi için gayret sarf etmeleri ve bun
hakikî sebebi meydana çıkar. Bu hal ne' za
ları bir plân dâhilinde yapmalarıdır. Bittabi
mandan beri devam ediyor? Senelerden beri.
sendikalar büyük yardımcı olacaklardır.
Te's'bit edebildiğimiz rakamlara göre bugüne
kadar Zonguldak maden havzasında 15 defa
"Muhterem arkadaşlar; biraz da sigorta mev
grizo infilâkı vukulbulmuş ve 304 İşçi ölmüş,
zuuna temas edeceğim. İşçilerimizin istikbalin
139 işçi de yaralı kalmıştır. Bu, toplu halde vuden emin olmaları ve tam rahatlıkla ve güvenle
kubulup efkârı umumiyeye akseden kazalardır.
çalışabilmeleri için 1946 yılında kurulmuş buBuıınn dışında /münferit kazalar olup sene so- ! liman İşçi Sigortaları Kurumunun daha iviye
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ve işçiye daha Hafi bir şekle girmesini bekler
ken, son senelerde sakıt iktidar mensupları ta
rafından dejenere edilmiş, nerede ise sigorta
paralarını cep harçlığı yapacak dereceye ge
tirmiş bulunmakta idiler. Çok şükür İnkılâp
Hükümetimiz her işte olduğu gibi Sigorta Ku
rumunu da haleti riezide iken canına yetişmiş
ve Türk işçisine yeniden bağışlamıştır. Bu
bapta Millî Birlik Komitesine bir kere daha
teşekkürü borç bilirim.

O:3

işçileri 40 • 45 yaşına girdikleri zaman maden
işçiliğini oğullarına terk ederler ve köye çe
kilirler. Bu senelerden beri anâne halini al
mıştır. Bunun için sigorta hakkından mahrum
kalıyorlar. Yaş haddinin indirilmesi, şarttır.
2. Yine maden havzasının hususiyetlerin
den biri de, işletme vasıtalariyle isçilerin ika
metgâhlarmdan iş yerlerine ve iş yerlerinden
ikametgâhlarına getirilip götürülmelerde vu
kua gelen kazalar iş kazası sayılmamaktadır.
Evvelce sayılıyordu. 1958 de sakıt Çalışma Ba
kanı tarafından kaldırılmıştır. İşletme vasıtasiyle İşe gidip gelmelerde vukua gelecek kaza
ların iş kazasından sayılmasını sayın bakan
dan rica ediyoruz.
3. Hastalık sigortasının 1961 yılında Zon
guldak'ta tatbik edileceği söylenmişti. Ve (550)
yataklı bir hastanenin yapılacağı yolunda ha
zırlıklar vardı. Bunların ne merkezde bulun
duklarının izahını vekil beyden rica ediyorum.

Arkadaşlar, İşçi Sigortaları Kurumu her
sene genel kurul toplantısını yapar. Sigorta
ya ait meseleler müzakere edilir. Tartışılır, ko
misyonlardan geçirilir. Vekâlete takdim kılıınr. Vekâlet lüzum görürse yapar, görmezse
yapmaz. Bundan şu mâna çıkıyor ki, raporda
bahsedildiği gibi Sigorta, idarî ve malî bakım-.
dan muhtar değildir. Binaenaleyh Teşkilât Ka
nununun değiştirilmesi şarttır, muhtar olabilme
si için.
Yine rapordaki cetvelde gözüme ilişen bir
Ücret meselesi :
rakam vardır. Sigortanın yönetim giderleri ge
Muhterem" arkadaşlar; Çalışma Vekâleti za
çen sene 43 milyon lira iken bu seneki bütçe
ruretlere göre lüzum gördüğü yerlerde asga
de 5 milyon fazlasiyle 48 milyona çıkarılmıştır.
ri ücret komisyonları kurma jretkisini haiz
Bu arada aylık ve ücretler 28 milyondan 32,5
dir. Memleketimizde 28 bin iş yeri olduğuna
milyona, çeşitli masraflar 3,4 milyondan 4,8
göre vekâlet 15 sene zarfında yalnız 41 iş ye
milyona yükseltilmiştir. Bütçe Komisyonunda
rinde asgari ücret tesbit ettiğini söylemekte
bu mesele görüşülürken Sayın Bakan Sigorta
dir. Acaba xüğer iş yerlerindeki asgari ücret
Kurumuna münhal dahi olsa adam almmıyaler normal midir? Bence hayır. Çünkü maden
caktır, demişlerdi. Buna binaen aylık ve üc
havzasında bugün asgari ücret yerüstünde
retlere 4,5 milyonluk farkın izahlarını rica
600 - yeraltında 650 kuruştur. İşçilere ücret
edeceğim.
zammı mevzuunda Sayın Maliye Vekili 1939
senesindeki ücret ve geçim endeksini mukayese
BAŞKAN — Ömer Bey, müddetiniz bitti.
etmek suretiyle pahalılığa göre işçi ücretleri
KARAHASAN ÖMER (Devamla) — Arka
nin
artış nispetinin fazla olduğunu ifade ey
daşlar; yeraltı âlemi denen maden işçilerinin
lediler.
Ve aynı zamanda sosyal yardımların
dert ve dileklerini şu mukaddes kürsüden siz
fazla
olduğundan
bahsettiler. Arkadaşlarım ma
Muhterem Temsilcilere duyurabilmem için 10
lûmunuz olduğu üzere eskiden bir darbı me
dakika lütfedecek kimse yok mu?( Devam, de
sel vardı. Nereye giderseniz gidiniz okka 400
vam sesleri)
dirhemdir, derlerdi. Bizim mâruzâtımız ne
Arkadaşlarım; iş ve çalışma hayatında Zon
kadar
diyagram yapılırsa ve ne kadar istatistik
guldak Maden Havzası kendine mahsus bir hu
yapılırsa
yapılsın bunların doğruluğuna inan
susiyeti taşıdığı için maden işçisinin sigorta
sak
bile
bugün maden havzasında asgari üc
ile olan rabıtalannı ve İşçi Sigortalarından
ret 600 kuruştur. Ve bugünkü geçim şartları
beklediklerini arz edeceğim.
na
karşılık değildir. Madende çalışan 40 bin
1. Yaş haddi : Malûmunuz olduğu üzere
işçiden
35 bini 6 - 10 lira arasında gündelik '
bugün ihtiyarlık 3*aş haddi 60 tır. Maden ocak
ücvpt
almaktadır.
Madenciliğin müşkilât ve
larında ise, bilfiil çalışan 45 yaşından yukarı
tehlikeli
taraflarını
bir
yana bırakıyorum. Bi
işçi yoktur. . Çünkü bu yaştan sonra çalışma
naenaleyh maden havzasının asgari ücretin
ya tahammül edilmez bir meslektir. Maden
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Bu işçiler, aldıkları ücretle nasıl beslenecek?
tespiti için komisyon kurulması lüzumludur. I
Bu 650 kuruşla nasıl beslenecek? Sayın Maliye
Sayın Çalışma Vekilinden bu hususun temi
Bakanı dediler ki, İktisadî Devlet Teşekkülleri
nini rica ediyorum. Benî dinlemek lûtfunda
kâr ederse işçinin üöreti artar. Bu demektir ki,
bulunduğunuzdan hepinize teşekkür ederim.
iş veren eğer sanatının ehli ise işçinin yevmiyesi
(Alkışlar)
ni arttırır. Eğer İktisadî Devlet Teşekkülleri
BAŞKAN — Sayın Elmas.
zarar etmişse yevmiye olduğu gibi yerinde ka
ELMAS İMADETTİN — Efendim, ben ye
lır. Bunda kabahat tabiî iş verendedir. İkti
rimi Eifat Çini'ye veriyorum.
sadî. Devlet Teşekküllerindeki işçileri iki grupa
BAŞKAN — Sayın Çini, buyurunuz.
i ayırabiliriz, 1. — Hakikî işçiler 2. — Fuzilî iş
ÇlNÎ RİFAT -r- Çok muhterem arkadaşlar,
çiler. Benim ricam bu ikinci nevi işçiler tesbit
ben de, daha evvel .konuşan arkadaşımız gibi;
edilirse ve diğer sahalarda müstahsil duruma ge
birisi 180 diğeri 200 işçi çalıştıran- iki fabrika
tirilirce bunlardan elde edilecek ücretler hakikî
nın sahibi olarak işçilerin haklarını müdafaa
işçi ücretlerine zam imkânı verebilir.
edeceğim. Ancak arkadaşlar, söze başlamadan
Muhterem arkadaşlar; bu arada asgarî iş
evvel sözlerimin şahsî menfaatime dokunacağı
çi ücretlerinin gözden geçirilmesi de lâzımdır.
nı biliyorum. Fakat genel menfaatin şahsî
Bu arada işçinin eline geçen paranın iştira gü
menfaatlerin kat kat üstünde olduğunu da ka
cünü de arttırmak lâzımdır. İş Kanununun 27
bul ediyorum. (Bravo sesleri)
nci
maddesi gereğince iş yerlerinde ekonomalaMuhterem arkadaşlarım, evvelâ, bir cümle
rm teşekkül ettirilmeleri şarttır. Ben vekili
ile iş verenin işçi ücretleri üzerindeki fikrini
mizden rica ediyorum pekçok iş yerlerinde bu
izah edeceğim. Bizler, mecbur olmadıkça, re
ekonomalar yoktur. Bunun dışında bir de Sayın
kabet düşüncesi mevzuubahis olmadıkça, işçiye
Vekil işçi istihlâk kooperatiflerinin kurulması
fazla ücret vermiyoruz.
nı
temin ederlerse memlekete çok hayırlı işler
Şimdi, işçinin asgari ücretini gözden geçire
yapmış olurlar.
lim. Çalışma Bakanlığının mesul şahsiyetlerin
Gene bir nokta hatırıma geliyor, belki müm
den aldım. Türkiye'de 1960 yılında 31 720 aded
kün
belki değil, 6197 sayılı Kanunun 14 ncü
iş yeri, buna mukabil, 825 767 işçi v a r d r , İş
maddesinin
(A) ve (B) fıkralarını okuyorum :
çilerin asgari ücret seviyeleri şudur : 16 yaşın
dan büyük olan işçilere resmî iş yerlerinde 750,
«Madde 14. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen
hususi iş yerlerinde 750 - 800, ağır işçilere 1 000
hususî eczanelerle ecza dolaplarının açılmasına
- 1 100, 16 yaşından küçük olanlara 500 - 650
mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü
veya 650 - 700 kuruş ücret verilmektedir.
tarafından usulü dairesinde müsaade verilir ve
Asgari ücret Türkiye'nin muayyen vilâyetle
keyfiyet vekâlete bildirilir :
rinde tesbit edilmiştir. Yalnız 44 vilâyette tes
A) İçindeki hastalara ilâç vermeye mahsus
bit edilebilmiştir. Bu arada şunu belirtmek is
hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri;
terin} ki, asgari ücretin mutlaka tesbit edilme
B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiç
si şarttır.
bir suretle para karşılığı reçete ile ilâç imal etMuhterem arkadaşlarım, 16 yaşından küçük
miyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczane
çocuklardan çoğu aile geçindiriyorlar. Ya ana
leri.»
sı çalışmıyor, yahut da babası. Yahut birin
Kanunun bu husustaki şu iki fıkrası, eczane
den, ikisinden mahrum. Düşününüz, bu aldığı
lere yüklenen birtakım mükellefiyetler için taücretle ne yapsın, bu işçi. Ne yiyip ne içsin. . ııınmış, birtakım garantilerden ibarettir. Malû
öğle yemeklerindeki katıklarını bir görseniz, yü
munuzdur ki, eczaneler, sabahın saat 8 inden,
reğiniz parçalanır. Resmî iş yerlerindeki işçi
akşıaan sekize.kadar açıktır ve şehir içinde nöbetler için, sosyal yardımları var diyeceklerdir.
leşirler. Eczaneler ilâç ve bâzı malzemeden başka
Bunların ücretlerinin artırılması için bunu ba
hiçbir şey satamazlar. Kanunu tetkik ederseniz
hane olarak öne süreceklerdir. * Ama sosyal yar
görürsünüz ki, bütün bu mükellefiyetlere rağ
dım sadece iş' yerlerinde çalışan işçilere yapı
men, bir garanti vermez. Eczanelerin yaşaması
lır.
, lâzımdır.
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Bu hususta ismail Ulutaş arkadaşım da ko i lığının ilgili formalitelerinin çok ağır olduğunu
dile getirmek istiyoruz. Bunlar düzelmelidir,
nuştular. Bir diğer garanti de-, eczanelerin tah
İkincisi; üç işçiye kadar işçi çalıştıran iş yer
didine dair hükümler, idi ki, kaldırıldı. Bunun
lerini İstanbul'da müfettişler gezerler. Fakat üç
akabinde îşçi Sigortaları geçmiş devirde 6901
kişi de olsa kaydederler, bir kişi de olsa kayde
sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun
derler. Kanunen dört kişi alan olacak yerler
30 ncu maddesinde yaptığı oldu bitti bir değiş
dir. HalbuM, dükkân sahibi bu sosyal dâvada
tirme ile (M, bunu Sağlık Encümeninden dahi
bir işçi çalıştırır, ancak günlük kazancını, geçi
geçirmemişlerdi) eczaneler kurdu, eczaneler
mini sağlar. Kendisinin de sigortaya girmesi za
açınca da, mahallî eczanelerin ayakta durma im
rureti vardır. Bu işçiye de yardım edilmeli, te
kânları, kalmadı. Yine kıymetli Bakan çok iyi
davisinin yapılması sağlanmalıdır.
bilirler ki, bir tek işçi çalıştıran müesseseler dalii
sigortaya, girecektir. Bu vaziyet karşısında ser
Bir işçi hasta oluyor, üç gün geçiyor, bu ar
best eczanelerin hizmet ifa edip edemiyeceklerini
kadaşımız ücret alamıyor. Bunun da bir çaresi
takdirlerinize arz ederim. Pek tabiîdir ki, sigor
bulunmalıdır. Bir -gün de olsa yevmiye verilme
ta her yerde eczane açamıyor. Muhtelif yerlerde
lidir.
açabiliyor. Bir işçi evine giderken ilâcını her za
Küçük çocuklardan bâzıları, tatil aylarında
man alıştığı bir eczaneden alıp gidivermenin ko
boş
gezmemek için dükkânlarda, iş yerlerinde ça
laylığı ve bunun yanında kaybetmiyeceği iş saa
lışmak
istemektedir. Bunlar, ya çok az para, ya
tini de nazarı itibara alır. Kaldı ki, Beş Ocak
hut
da
sokaklarda başıboş gezmemek için para
1961 de çıkan 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunu
sız
olarak
çalışmaktadırlar. Bu çok faydalı olur.
bütün memleketi ilerde kapsıyacaktır. Orada
Ancak, bu çalışan çocuklar için de sigorta primi
dahi eczane serbest bırakılmaktadır. Bu hususta
verilmesi
istenmektedir. 180 lira üzerinden prim
huzurunuza iki defa çıkmamak içiin Ulaştırma
istenmektedir.
Bu külfete katlanmayı göze almıBakanlığı bütçesi konuşulurken arz etmediğim
yan
müesseseler,
bedava da olsa çocukları yanla
bir hususu ifade etmek isterim; Devlet Demir
rında
çalıştırmamaktadırlar.
Bunun dikkate
yollarının da buna benzer eczaneleri vardır. Bir
alınmasını, bir çare bulunmasını rica ederim.
çok hastanelerde eczaneler maalesef hademelerin
(Alkışlar)
elindedir, demiştim. Şimdi de şunu ifade ediyo
rum ki. Devlet Demiryollarının 5 eczanesinde de
BAŞKAN — Sayın Remziye Batırbaygil,
eczacı yoktur. Bunun nazarı itibara alınarak
BATIRBAYGÎL REMZİYE — Sayın Başkan
tedbir alınmasını rica ederim. (Alkışlar)
ve değerli üyeler. Huzurunuza kadın çiftçilerin
-bir başka deyimle İstiklâl tarihimizin omuza
BAŞKAN — Âdil Vardarlı. •,
mermili kadınlarının - analık, doğum ve
VARDARLI ÂDÎL — Çok muhterem delege
diğer hastalıklar yönünden sosyal güvenlikten
arkadaşlarım, benden evvel konuşan işçi arkadaş
mahrum hayatlarını kısaca anlatmak ve bu gü
larımız dâvalarımızı dile getirdiler. Biz de esnaf
venliğe dair geleceğe muzaf bir teklif ile Çalış
bakımından dâvamızı huzurunuza getirmek iste
ma Bakanlığının dikkatini çekmiş olmak için
dik.
çıkmış bulunuyorum.
Takdir edersiniz ki, Gelir Vergisi defter usu
Bildiğiniz gibi, 1954 -nüfus sayımlarında, mes
lü gibi ve sonra işçi Sigortalarının bütün kırta
lek
guruplarına ait istatistiklere göre 24 milyon
siyecilik, has tatbikatı büyük bir yük olarak es
luk
nüfusumuzun 5,5 milyonu kadın çiftçidir.
nafların sırtına binmektedir. Halbuki bu iş bir
ihtisas işidir. Bir kültür davasıdır. Bunu, yıl I Her halde bu yılki nüfus sayımlarında sayıları
larca anlatmak istedik. Fakat dinleyen olmadı. I daha da çok artmıştır.
Bu iş daha pratik bir hale gelseydi muhakkak ki,
Bu büyük sayıdaki çiftçi kadın, bu günkü
esnafın yükü daha hafif olurdu.
I ekonomik hayatımızın tarımsal güçte en büyük
işçisidir. Bu işçiler tarım alanında iki tipte çaBir taraftan, kültür dâvası ele alınıp müca
I
lışma çıkarırlar:
dele yapılırken memlekette ihtisasın ve kültürün
I
1. Ya kendi gerçek tarlalarında veya komşu
gelişmesi gerekir. Bu bakımdan, gerek Gelir Ver
gisinde defter usulü ve gerekse Çalışma Bakan- | tarlalarda imsee usulü ile iş çıkarırlar.
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2. Ya da başkalarının tarlalarında gündel ikle
çalışırlar. Her iki şekildeki çalışmada da çalış
ma şartlan gayet ağırdır. Bu çalışma, uygarlık
dünyasının insanları için birer işkence denecek
kadar ilkel aletler ile ve ilkel metodlarla olur.
Bizzat Türk Halk Türkülerinde bu çalışmanın
meşakkatti terennüm edilir. Okuması, yazması
yok, yeni eski nedir bilmiyen bu cefakâr asil
kadın tarihten önceki evleri andırır kulübeler
de yaşamaya mecbur olarak tarlada çamurla,
teknede hamurla uğraşır. Evin tezekten, odun
dan yakacağının, aynı zamanda yiyeceğinin so
rumlusudur.
Ambarlara koyduğu ürünlerin
kasabaya taşınmasında en önemli taşıttır. Bu
işçi çiftçi kadın için erkek de çok kıymetlidir.
Ona kıyamaz. Onu yormakta istemez. Erkeğinin
boş bıraktığı her işe koşulur. Askere giden eri
nin arkacında bıraktığı büyük çalışma gücü
odur . Karasabana koşulur, çocuklarının anasıdır. Tarlaya gelince, kucağında, arkasında çı
kın çıkın bebe taşır bir kanguru misali. Mev
simlerin şiddetini yüzünden okursun, en genç ya
şında yıpranır, öyle yıpranır ki medeni Türkiye 'nin (Medeni Kanunu) bile kendini savunamaz.
Kamalar kamaları takip eder. Aile hayatından
genç yaşında göçer gider.
ölümlerin yaşlara göre açıklamasını gösteren
1955 istatistiklerine göre 12-40 yaşları arasın
daki kadın vefiyatının çok olmasının tek izahı
budur. Aynı zamanda bu kırılmayı nüfusumu
zun çoğunluğunun köylerde yaşadığı bu çiftçi
kadın işçilerimizin sosyal güvenliğe malik ol
mayışında aramak lâzımdır. Bu yaşlarda olgun
çiftçi kadınlar, analık,doğum gibi lohuısalık ve
bununla ilgili hastalıklarla zayıf bir ihale geliyor.
Gıdasızlık da inzimam edince mukavemet azalı
yor ölüm kolaylaşıyor. Bu hal genel nüfusu
muzda erkek nüfusa göre bir buçuk iki milyonn
yaklaşan kadın a-zh^ınm da ifadesidir.
Bu mucip sebeplerle diye bilirim ki, bir mem
lekette iş gücünün tanı manasiyle değerlendiril
mesi önemli bir sosyal ve ekonomik bir dâva ise bu
çiftçi kadınların iş gücünü nasıl düşünmemezlikten gelebiliriz? Onların çalışma hayatının
düzenlenmesi, yasama seviyelerinin yükseltilme
si elbette ki lâzımdır.
Benim teklifim şudur : Çalışma Bakanlığımiz - Tanm, Sağlık ve Sosyal Bakanlığımızla
yakın bir iş birliği yaparak çağdaş uygar uluslann bu işleri ne suretle yürüttüğünü etüd ettir-
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sin ve bir (Tanm Sigortası) kurumunu kurmaya
ve bu sigorta kadrosu içinde Türk çiftçi kadı
nının sosyal güvenliğini yaratmaya .koşması
Devrim Cumhuriyetinin sosyal adalet anlayışına
en büyük bir hizmet sayılacaktır. Kamsmdayını.
Sözüme son verirken Mehmetçik'in anası bu
değerli tarım işçilerini Yüce Mecliste değerli üye
lerin şahsında selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üyelerden yal
nız bir arkadaşımız kalmıştır. O da Sayın Ba
kandan sonra konuşacağını söylüyor. Tüzüğümü
ze göre Bakandan sonra bir arkadaş konuşabilir.
O itibarla söz Sayın Bakanın.
ÇALIŞMA BAKANI TAHTAKILIÇ AH
MET — Muhterem arkadaşlar, Çalışma Bakanlı
ğının Devlet ve millet hayatındaki yerini, fonksi
yonunu iyi göreibilmesi zarureti üzerinde konu
şan fakat bunu göremediğini söyliyen arkadaşlar,
yerden göğe* kadar haklıdırlar. Ama kapanan
bu- devrin, halk idaresi zihniyetinin memlekette
ancak 27 Mayıstan sonra temelli bir inanış haline
gelmesi gününe kadar geçen hâdiselerin, burada
muhasebesini yapmak, zannederim büyük vazife
si olan, Türk Anayasasını inkılâp fikirlerini ya
şatmak üzere yapmak, namuslu bir seçimi müm
kün kılacak kanunu hazırlamak üzere yeminli va
zife sahibi olan Kumcu Meclis huzurunda yersiz
'bir iş. olur.
Şu kadarını söyliyeyim ki, Çaılşma Bakanlığı
na gelinceye kadar hu kadar mihverini bulmamış
bir Devlet işi olabileceğini aklıma getirmemiş
tim. Benden evvel Millî Birlik devrinde vazife
gören arkadaşlar aynı ıztırabın içinde kalmışlar
dır. Biz; arkadaşlarımızın ortaya koydukları me
selelere, temennilere, tenkidi ere vazifeyi ifa öt
mek suretiyle cvap verdik, v
Ücret politikasında Hükümetin bugünkü du
rumunu açık olarak ilân ettik. Halk idaresinin,
Millî Birlik devrinin feyizli neticelerine arkadaş
larımız temas ettiler ve bütün mevzular, bütün
incelikleriyle görüşüldü. Bu mevzuda şu dosya
yı bir tarafa bırakarak rakamlarla söyleyebilecek
şekilde huzurunum gelmiş vaziyetteyim.
isçi Sigortalan müessesesi hakikaten bu mem
lekette 20 nci asrın ölçüsü, ile sosyal güvenliğin
teminatı olmak gibi bir durumda değildir. Biz bu
gerçeği tesbit etmekle işe başladık. Arkadaşları
mız mevzuu birer birer açtılar. Acaba 'bizim iş
çi Sigortaları çerçevesi içine alabildiğimiz işçi'sa-
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yısı bilumütm işçi sayısının, kaçta kaçıdır? Gizli iş
sizliği unutsâk bile fiilen memleketin iş hayatının
yarısının kapsanıldığma kaani değilim. Neden?
'Çünkü Çalışma Bakanlığının 500 kişilik merkez
ve taşra teşkilâtı ile bu iş görülmeye çalışılıyor.
İş müfettişlerimizin kadro maaşı maalesef cazip
'olmadığı için iktisadî, sosyal kültüre sahip olan
lar tâlilbolmııyor. Karınca metodu ile çalışmak
suretiyle işe girişmiş vaziyetteyiz.' Sendikacı ar
kadaşlarım çok iyi bilirler. En az ikişer, üçer saJ
at devam eden müzakerelerimiz oluyor, işçi mes
ken dâvasını ele aldık. Arkadaşlar işçi mesken
-dâvası, halk mesken dâvası içinde bugünkü Dev
letin vazifesi meyamnda mütalâa ediliyor. Ama
işçi mesken dâvasında henüz bir tek mesele dahi
'halledilmemiştir. Ne olmuştur, bilir misiniz?
Diğer mesken sahalarında olduğu gibi, Siyasî he
deflerle verimsiz kredi açma yoluna gidilmiştir.
Evlerin kooperatiflere maliyeti 30 binin üzerin
dedir:
Halledilmemiş meseleleri sayayım. İşçi evleri
meselesi hallolmamıştır. Bir misal vereyim. Bir
işçi kooperatifinden bana geldiler, «yaptığınız
•evlerde parke var mı, kalorifer var mı?» diye
sordum. Her ikisi de var diye cevap veriler. Ba
kınız bu dâva ne hale gelmiştir.- Gece kondulardan kurtarılmak istenilen işçi zümresi içinde fa
kat mahdut insanlara kaloriferli ve parkeli .ev
yapılıyor. Parke ve kaloriferin ihtiyaç olduğunu
kabul ediyorum, ama biz bunu blok halinde bü
yük fakat ucuza mal edebileceğimiz binaları ya
par duruma geldikten sonra yapalım. Hangi bi
rini sayayım arkadaşlar. Arkadaşlarımız söylü
yorlar, munzam, kredi meselesini halledemiyoruz.
Bunu halletsek ne yapacağız?. Meselenin hiçbir
tarafı halledilmiş değildir ki.. Ama Millî Birlik
Hükümeti bakınız nasıl işe başlamıştır: Ereğli'de
'kurulacak İkinci Ağır Demir Sanayii için 1000
işçi meskeninin etüdleri yapılmaktadır. Burada
plân meselesini, müşterek hizmete açmak me
selesini ele almaktayız, işleri ciddî olarak tet
kik etmiyen bir devrin çalışma metotları, mil
lî birlik anlayışı ile yüzdeyüz değişmiştir. *ömer
Bey arkadaşımız güzel söylediler. Dediler ki,
sağlık, kontrol dâvası, çalışma hayatı halledil
memiştir. Vekâlet yenibaştan sağlık Ifontromnu yapabilecek mi, dediler.
Mesele şu arkadaşlar; iş müfettişlerinin yanısıra maden mühendislerine de ihtiyacımız
vardır. Hangi kadroya getireceğiz?
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Gerçek mânada bir sağlık kontrolünü yapa
bilecek şekilde hamlelerin olması için iş müfet
tişlerinin yamsıra maden mühendislerinin de
bulunması gerekmektedir. Maden mühendisle
rinden müfettiş tâyin edebilmek için çareler
aramaktayız.
'
Arkadaşlarımız sağlık mevzuunda haklıdır
lar. idare, kaza olduktan sonra kaza yerine gi
der. Bu yalnız kömür havzasında değil, bütün
sahalarda böyledir. Bir arkadaşımız söyledi, Ça
lışma Bakanlığının Devlet hayatında yeri Millî
Birlik devresine kadar kavranmamış bulunumıyor. O devrede işçi edebiyatı yapacaksınız, ma
hallî yardımlar açacaksınız, yahut seçim neti
cesine müessir olacak tesisleri yapacaksınız, Ça
lışma Bakanlığının fonksiyonu bu şekilde ta
mam. Arkadaşlar biz bu kapıyı kapadık. Mese
lâ artık İşçi Sigortalarının kesesinden ne mek
tebe, ne medreseye, ne falan teşekküle sosyal
yardım yapılmıyacaktır. Kızılay'dan maada bir
de sendikalar birliğine, onun haricindeki sendi
kalara dahi sosyal yardımı kaplattık. İşçi Sigor
taları zengin bir hazine diye herkes o hazine
den gidip bir damla almak yolunu tutmuş, bu
zihniyet hâkim olmuş. Biz bu kapıyı kapattık.
İşçi Sigortalarının iratları apartmanları yüzde
yüz prensibe bağlanmıştır. Boşalan dairelerimiz
evvelâ iş yeri olarak kiraya, ondan sonra yüzde
yüz teminatlı şekilde hak sahiplerine verilecek
bu yola gidiyoruz. Görüyorsunuz ki, bir zihni
yet değişikliği var.
Arkadaşlarımız diyorlar ki, sendikalar jle
iş birliği halinde çalışılmalıdır.
Arkadaşlar, sendikaların şimdiye kadar yal
nız kanunlar hakkında mütalâaları alınmıştır.
Biz bu mütalâanın ilerisinde sendikalarla bir
de beraber müzakere haline girmiş bulunuyo
ruz. Bu devam edecektir. Ama kollektif iş aktine ait, greve ait mevzularda her türlü çalış
malar vardır. Fakat yeni Türk Anayasasının
bu hususlardaki prensipleri belli olmadığı için
bunlar Meclise sevk edilmemiştir.
Sigorta Teşkilâtı Kanunu Meclistedir. Diğer
kanunlar Başvekâlete takdim edilmiştir. Çok
iimidediyorum ki, Mecliste sevk edilmek üzere
dir. Yani Anayasayı ilgilendiren kanunlar hari
cindeki kanunlar Meclise intikal etmiş veya et
mek üzeredir. .Görüyorsunuz ki, adım adım yeni
bir zihniyete girmiş bulunuyoruz,
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Ziraat işçileri mevzuuna temas eden arka
daşlarım, yüzde yüz haklıdırlar. Haber vereyim
ki bu işteki eütdler dahi yeni yapılmaktadır.
Birbirimize hiçbir şey söylemiydim. Biz ancak,
ziraat sahasında sigortayı tesis etmek, yani sos
yal güvenliği tesis etmek gayesiyle küçük araş
tırmalar yapmaktayız. Yani henüz küçük kü^ük
araştırma safhasmdayız. Bu mevzuları 7 milyon li
ralık bütçe ile, 500 kişilik imkânlarımız ile hal
ledebilecek durumda değiliz. Bunlar âtıl vazi
yette duran kendisine göre meselelerdir; keza
ziraat işçisi henüz karakterini bulmuş değildir.
îş veren ve işçinin yerini tesbit etmek için me
todun birimlerini göstermek suretiyle etüdlere
ihtiyaç vardır. Bu etüdler henüz iptidai safha
dadır .
Arkadaşlarımız ifade ettiler, ziraat işçisini
mevsim başında barındıracak yerler iptidai va
ziyettedir. îş ve îşçi Bulma Kurumunun vari
datı maalesef belediyelere dayanmaktadır. Ka
nunların tesbit ettiği gelirlerimizi maalesef ban
lardan alamamaktayız.
Söke, Demirci, Adana, Aydın gibi altı yerde
işçilerimiz için barındırma yurtları vardır. Bir
kısmı ranzalı, bir kısmı 60 yataklı olan bu yer
lerde işçilerimizi barındırabilmekteyiz. Maa!esef iş ve îşçi Bulma Kurumunun malî imkân
ları bugüne kadar bunları kâfi miktarda banndırma yurtları temin etmek imkânını bulama
mıştır, kolay kolay da bulamıyacağız.
Ziraat işçilerinin mevsim zamanında vaziyet
leri fecidir. Aracılar meselesine gelince; arkadaş
lar ziraat memur ve müdürlerinden bu yolda isti
fade etmek mümkün değil, bu şekilde aracılık
meselesini halletmek mümkün değil. Şimdiki hal
de aracılar yeni tavassut eden birtakım komüsyoncu kimseler ile idare ediyoruz. Fakat bunu da
emin görmüyoruz. îşi bir defa derleyip toplayıp
elimize almış değiliz.
Salâhâttin Tandal arkadaşımla hastaneler
meselesini iki defa müzakere ettik ve bu şekilde
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hakikaten
kendilerinin ortaya koyduğu görüş iki türlüdür.
Birisi, îşçi Sigortalarının hastane açması doğru
değildir. Elimizdeki rakamlara göre îşçi Sigorta
lan Kurumu hastane açmaktan büyük istifade
temin etmiştir. Diğer taraftan -hem daha ucuz,
hem daha müsait şekilde hastaya ilâç verilmiştir
kanaatindeyiz. Kendileri bana Avrupa literatü
ründen misaller getirdiler, ben tetkik ettim. Fa-
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kat resmî kayıtlarımıza göre şimdiye kadar bizim
istifademiz beş milyona yakındır.
İkincisi, eczane açabilir miyiz? Kanunumuz
da hüküm vardır, bu kanuna göre bakım ve teda
vi yerlerimizde eczane açmaya hakkımız vardır.
Sualin Münakalât Bakanlığını ilgilendiren kıs
mına cevap veremiyeceğim. Bizim 58 eczanemiz
vardır. Her eczanenin eczacısı vardır. Diyorlar
ki, bakım ve'tedavi yerlerini genişletirseniz ne
olacak? Haber vereyim; biz yalnız eczanelerimiz
den değil, yetişemediğimiz yerlerde diğer eczane
lerden mukavele ile ilâç alma yoluna devam edi
yoruz.
TANDAL SALÂHATTİN — Bir sual sola
cağım müsaade eder misiniz?
Bu hususta 5 milyonluk bir menfaat temin et
tiğinizi've şu kadar eczane ile şu kadar eczacının
bulunduğunu ifade ettiniz. Acaba bu eczaneleri
ayakta tutmak için, 5 milyonluk menfaat muka
bilinde ne kadar masraf olmuştur?
ÇALIŞMA BAKANI TAHTAKILIÇ AH
MET — îşletme masraflarımızın ne olduğunu
ve bu 5 milyonun yüzde yüz net olduğunu şu an
da bilmiyorum. Fakat bu mevzuu tetkik ederim,
ya bir vesile ile Kurucu Meclis huzurunda ya da
hususi olarak zatıâlinize arz ederim. Biliyorum,
bir endişeniz var. Endişeniz acaba yüksek kalite
li ilâç vermek imkânı bulunacak mı? Yoksa muay
yen ilâçlarla, birtakım tercihlerle bu mesele hal
ledilecek midir?. *
Hastaların sağlığı için Hükümet ilâçları tes
bit ettirmektedir. îyi ilâçlar vermek için alınmış
tedbirlerimiz vardır. Bu endişenize Meclis huzu
runda cevabımız verilmiştir. Diğer sorduklarını
za da ayrıca cevap verilecektir.
Efendim, îşçi Sigortalarında masraflar arttı
dendi.
îşçi Sigortaları muhtaç bir teşekküldür. Bu
günkü usullerle her işçi için kart hazırlamak
mümkün olmamaktadır. Bunlar için 40 aded makina gelmiştir ve yeniden îşçi Sigortalan şubeleri
açılmıştır, idare masrafları artmıştır, bu masraf
lar personele birtakım imkânlar temin etmek için
değildir, makina bedelleri, tesis'bedelleri içindir,
yeni açılan şubeleri zaruri masrafları içindir.
Muhterem Bahir Bey arkadaşımla mütaaddit
defalar görüştüğüm, müzakere mevzuu yaptığım
ücret meselesi tabiî günün en ehemmiyetli mese
lesidir. Ben ücret meselesini, beş dakika müsaade
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ederseniz, memurlarla beraber ücretin artması
mevzuunu değil, Türk çalışma hayatında ücret
meselesini bugünkü durumu açıkça Yüksek Mec
lisine arz edeceğim.
Arkadaşlar Millî Birlik idaresi iş emniyetini
birinci günde tesis ettiği halde memleketteki bâzı
menfi cereyanlar, mevcudolan bu iş emniyetini
sarsacak şekilde bir hava yaratmak suretiyle psi
kolojik menfii bir tesir yaymaya'çalıştılar.
Umumi bir işsizlik meydana gelmemekle bera
ber,, iş arzında adeta bir duraklama meydana gel
di. Buna mukabil işçi arzı fazlalaştı. Mevzuun bi
rinci temelini buraya koyalım, öyle bir günde
bulunuyoruz ki işçi arzı fazla, iş arzı az. Mevzu
un ekonomik hareketlerini arz ediyorum.
İkincisi; Devlet sektöründeki işçi sayısı bizim
sigorta sahasına aldığımız işçilerin, yüzde kırk
küsuru civarındadır. Bunun haricindeki işçi hu
susi sektördedir. Hususi sektördeki işçi ücretleri
nin vasatisi, Devlet sektöründe çalışan işçi ücret
leri vasatisinden çok düşüktür. Bugünkü Cum
huriyet gazetesinde bir Sendikacı arkadaşımızın
beyanatı vardı. «Asgari ücretle birçok işçi çalış
mak zorundadır.» diyor. Hem iş veren her de iş
çinin meselelerini halletmek mecburiyetinde olan
bir Devlet idaresinin, hem hususi sektörü ve ora
da çalışan işçileri hem de Devlet sektörünü ve ora
daki işçileri ve ücret durumlarını nazarı itibara
almak mecburiyeti vardır.
Üçüncü faktör olarak, Maliye Bakanımızın
mütaaddit defalar ifade etmiş olduğu gibi, İktisa
dî Devlet Teşekküllerimizin yüzde yüz yeniden
gözden geçirilmesi lâzımdır. Biz bunun bütün ted
birlerini almak kararında olduğumuzu mütaaddit
defalar ifade ettik. Demek ki, üçüncü faktör res
mî sektör iş sahasında rantabliteyi artırmak yo
lunda ciddî ve esaslı etüdlere müstenit bir mesai
yapmak zaruretidir. Bugüne kadar bu yapılma
mıştır. Birçok iş yerlerimizde siyasî nüfuslarla,
birçok kimselerin açıktan ücret aldıklarını 27
Mayıstan sonra müşahade ettim. İktisadî Devlet
Teşekküllerimizin yeniden gözden geçirilmesi lâ
zımdır.
Malî tedbirlerle para kıymetini para politika
sının yerine koymak istiyoruz demenin güç oldu
ğunu biliyoruz. Bunun siyasî ihtilâflara sebebolduğunu biliyoruz. Bizzat sanayii kredilerle
beslemek imkânını arıyoruz. İşçi Sigortalarının
160 milyonu Hürriyet Tahvillerine yatırılması
işini ele aldık. İş 'hayatını genişleterek; tedbir-
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ler almadan işçi ücretlerini artırmak ekonomik
değildir, sosyal değildir.
Arkadaşlarımız istatistik mev'zuu üzerinde
çok durdular. Evvelâ ifade edeyim ki Türkiye'nin çalışma mevzuu üzerinde sağlam bir istatis
tik mevcut (değildir. Maliye Bakanı arkadaşı
mın, 1938 senesini mebde olarak ele ; aldığı ista
tistik, o zaman Ticaret Vekâleti tarafından ya
pılıyordu. Çünkü çalışma teşkilâtı, bir umum
müdürlük halinde Ticaret Vekâletine bağlı idi,
bu dairenin yaptığı ankete müstenit ,108 kuruş
olarak verdiği rakam, ortalama işçi ücreti idi.
Şimdi bu, 108 emiydi, 138 miydi, münakaşasını
yapmakla işi halledemeyiz. Verdiği diğer ra
kamlar 'ise doğrudan doğruya İşçi Sigortaları
nın sigorta primlerine esas olan vasatî ücretler
dir. A-ma 13 değildir de 12 dir, 12vdeğildir 'de .13
dür, bunun münakaşasını burada yapmakta bir
fayda, yoktur.
Mühim olan politika meselesidir. Para poli
tikası, maliye politikası. Yatırımlar, İktisadî
Devlet TeşekküllerininVe umumî bütçenin için
de mütalâa edilen yatırımlar, iş sahasının ço
ğaltılması bu sayede işçi ücretlerinin seviye
sinin artırılması veya olduğu yerde muhafaza
edilmesi politikasına dayanıyor.
İkincisi, iktisadî tedbirlerimiz. Para değeri
ni tesis etmekle" serbest sektörün yeni yatırım
lar yapacağını ümidediyoruz. Hattâ kuvvetle
ifade edebilirim ki Türkiye'de hususî teşebbüs
için yatırım yapma hususunda şartları bu ka
dar müsait olmamıştır^ .Fakat nedense birtakım
menfî cereyanlar tesiriyle (ki bu mevzuda ko
nuşulacak çok şey vardır) serbest sektörde,
yatırımlarda bir çekingenlik ihavası mevcudolduğu gösterilmek isteniliyor. Bir soru vesile
siyle gizli işsizliğin nereye vardığını söyledim.
Bu durum karşısında esasen hususî sektördeki
işçi ücretlerinin üstünde olan Devlet Sektörün
deki işçi ücretlerini .artırma, gibi bir politikayı
uygun görmüyoruz. İktisadî Devlet Teşekkül
lerini reorgan'ize ederken, verim esasına daya
nan 'bir ücret politikası taMhederek, işçinin
yerimi arttıkça daha fazla ücret almasını te
min ederek İktisadî Devlet Teşekküllerini ve
rimli -ve .müspet hale, hem de istihsale müessir
olacak bîr noktaya getirmek istiyoruz. Şimdi
sizlere rakam olarak söylîyeeeğim.
* Sanayi Bakanlığı içine giren teşekküllerde
işçi ücretleri ısosyal yardımlarla saatte 240 ku-

m -

B •• İ

26.2. 1961

Ö :3

ruştur. Bu hesaba göre verilen ücret thımusî
sektöre göre yüksektir.
îşçi ücretleri üzerinde siyasî karar almak
yerine durumu iktisadî kararla desteklemek,
yeni iş yerleri açmak, işçinin refahını yükselt
mek yoluna gidilmesi lâzımdır. Verimli bir
prensip takihetmek suretiyle yeni tedbirlerle
Kurucu Meclislin huzuruna geleceğiz. Siyasî
mülâhazalarla Devlet Sektöründe memur ve iş
çi ücretlerine yüzde yirmi artırma gibi bahşiş
nutku ile huzurunuza gelmek doğru değildir.
Kurucu Meelisdeki 'sendikacı üye arkaJdaşİarımizdan rica ediyorum, İktisadî Devlet Teşekülleri üzerinde Hükümet Mart ayı zarfın
da ciddî olarak duracaktır, meseleleri teker te
ker ele alacaktır. Meselâ sosyal yardım mev
zuunda çeşitli ölçüler vardır, bunları birleşti
receğiz. Bunlar iktisadî tedbirdir, içtimaî ted
birdir, sosyal politikadır. Ücret ^artırma! mev
zuu üzerinde mütemadiyen propaganda yapıp
yanlız resmî sektördeki işçileri masa, .memur-'
lan ile beraber .mütalâa etmek ancak (siyasî bir
harekettir. Bu hakeretle iktisadî neticelerinin
iyi olacağı kanaatinde-değiliz. Kabinedeki hiç
bir arkadaş, alın terine hürmet, ve 'istihsal de
ğerini artırmak gibi bir noktada hiçbir kimse
den geri düşünmüyor. Onun için bu mevzuu biz
iktisadî karakteriyle ele aldık, siyasî karakte
riyle ele almak kaderimize düşmüyor. Zannede
rim M Kurucu Mecliste siyasî karakteriyle ele
almayacaktır. Demek ki arkadaşlar ücret po
litikası istikametini almak üzeredir. Hem eko
nomik ölçülerle, hem de siyasî ölçülerle istika
metini almaktadır. Bir taraftan da'yardımları
tevhide çalışıyoruz. Bir taraf dan da verimli
lik prensibi üzerinde çalışıyoruz. O halde böyle
bir politikanın takibedilmesi resmî sektördeki
ücretlerin artırılmasından, bugün için de ya
rın için de ehemmiyetlidir. Bütün dünya iktisadiyatçılarına karşı da iddia edebilirim ki
.doğru olan ve Kurucu Meclisin takdirine uy
gun olan böyle bir politikadır.

Arkadaşlar, işletmelerde israf yok mu? İs
raf vardır. Zonguldak'taki bir işletme için ba
na bir rakam verdiler, kömür işletmelerimizde
iki yüz küsur daktilo varmış. Görülüyor ki iş
letmeler toptan gözden geçirilmeye muhtaç.
Ama bu işler bir günde olmaz. Oturup işe el
koyup üzerinde çalışmaya ihtiyaç vardır. Bn
çalışma devresine girdiğimizi temin edebilirim.
Onun için arkadaşlar Çalışma Vekâletini ev
velâ mihverine getirelim. Çalışma Vekâleti iş
çinin ve iş verenin meselelerini halletmeye mec
bur olmak gibi mühim bir vazifeyi üzerine al
mıştır, bu mihver kurulmuştur. Benden evvel
bu Vekâlette çalışan arkadaşlar ile Millî Bir-,
lik idaresi müşterek bir prensibe varmış. Si
gortanın hazinesinde bir tek küf olabilir. Fa
kat orada tufeyli bir kimse yaşıyamıyaeaktır.
Sigortanın bütün imkânları, sigortanın olacak
tır.

Rifat Çini arkadaşım da bâzı noktalara te
mas etti. Kendisi iş verendir. Türkiye'de halk
idaresi sınıflar mücadelesine İstinaden değil
müşterek bdr görüş ve iş birliği ile kuruluyor.
Bunun en güzel misalini iş veren olarak Rifat
Çini arkadaşımız işçileri temsilen de Bahir Bey
arkadaşımız verdiler. Rifat Çini arkadaşımı
zın mevzuübahsettiği şunlardır: Hasta işçiler

Bir de müjdeli bir haber vereyim, imkân
sızlık içinde de olsak 100 bin liramız var, bunu
50 yıl sonra meyvalarmı verecek de olsa, işsiz
lik sigortasının fidesini dikmek üzere ayırdık.
Buna iyi bakarsak 10 sene sonra meyve verir.
Ama bugünden dikmek lâzımdır. Görüyorsu
nuz ki yarını düşünerek çalışıyoruz arkadaşlar.
Hepinizi, bunları idrak ederek, gelecek ne-

ücretinden kalmamak için aspirin alıp ilâcı
nı alıp 38 'derece ateşte çalışıyor.
Memleket gerçekleri bu bakımdan sert. Ben
bunların yapılmasına taraftar değilim.
Asgarî ücret meselesi : Bn mühim bir mev
zudur.
Bilecik'te üç buçuk lira ücret tesbit edilmiş
tir. Bu mahallî bir ücret tesbitidir. 1959 ba
şında tesbit edilmiştir. Bu ücretle çalışmaya
talip insanlar-vardır. Gerçeklerin bilinmesinde
fayda vardır1. Millî Müdafaa teşkilâtında bin
başıya kadar olanlar yoğurt yiyorlar. Bu,
memleketin müşterek kaderi. Metotlu çalışma
larla bunları bertaraf etmek lâzımdır. Her
şeyi ve gerçeği ortaya koymak lâzımdır. Eli
mizde Hızır'ın tılısımlı değneği yok ki. Bu iti
barla işi metotlu çalışmalarla halledeceğiz,
Memleketimizde küçük çocukların beş buçuk
liraya çalışması, asgarî sağlık şartları içerisin
dedir. Memleket, bugün iyiye gidiyor demek
tir; beyhude birbirimizi aldatıcı söz söylemem eliyiz.
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siller hesabına ümitle, hürmetle selâmlarım.
(Şiddetli alkışlar)
SOSYAL EMÎN — Bir sual. Yıllardan beri
Meclise getirilecek denilen Çalışma Bakanlığı
Teşkilât Kanununu Kurucu Meclise getirebile
cek misiniz ? Mevcut Teşkilât Kanunu 60 kadar
kanunun Bakanlığa tahmil ettiği vecibeleri
yerine getirebiliyor mu?
ÇALIŞMA BAKANI TAHTAKILIÇ AHMET
—• Buna cevap, verildi.
Mevcut teşkilâtımızla- vazifelerimizi yerine
getiremiyoruz. Teşkilât Kanunumuz hazırdır.
7 milyon liralık masraf getirmektedir. Takibettiğimiz malî politika bunu temin edebilecek
değildir, önümüzdeki günlerin meselesidir bu.
SOYSAL EMÎN — Grev hakkında ne düşü
nüyorsunuz?
ÇALIŞMA BAKANI TAHTAKILIÇ AHMET
(Devamla) — Hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu da
Kurucu Meclise olan sevgimizden ileri geliyor.
TEZ HASAN — İstanbul'da bâzı kimseler,
îşçi Sigortaları tarafından yapılmış olan bina
larda;. oturmaktadır. Kurumun bunları kiraya
vermesi lâzımdır. Eski iktidarın il genel mec
lisi azaları ve bâzı diğer sahte Vatan Cephesi
kumandanları buralarda ucuz kiralarla otur
maktadırlar. Bu binalar aslî sahiplerine, işçi
lere verilecek raidir?
ÇALIŞMA BAKANI TAHTAKILIÇ AHMET
(Devamla) — Bunların hepsinin halledileceğin
den arkadaşlar emin olabilirler,
Efendim, demin ifade ettim. Bu İşçi Si
gortalarının gelir kaynağı olarak yaptırmış ol
duğu binaların bugüne kadar kullanış tarzını
kâfi görmediğimiz için, talimatnameyi değiş
tirdim. Yani bakan, talimatnameye imzasını
koymuştur, bunu tatbike başladık. Şimdi işa
ret ettiğimiz neticeyi almak için tarama yap
mak lâzım.
TUZ HASAN — İnkılâp Hükümetinin ve
kilinden bu cevabı beklerdim; teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Sezai Erkut.
ERKUT HALİL SEZAİ — Çok muhterem
arkadaşlarım, kıymetli arkadaşlarımla, Saym
Bakanın izahlarından sonra, tüzüğün tanıdığı
son söz hakkını bendeniz kullanırken birkaç
noktaya temas edeceğim- Sayın Vekil, «bu ka
dar mihverini bulamamış bir bakanlığın baka-
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nı» bulunduğunu söyledi, Bunun yanında, ha
kikaten kuruluşunda, kuruluşunun bütün te
mellerinde çok samimî ve ilmî esaslarla, uzun
tecrübelerin ve bilhassa Milletlerarası Çalış
ma Teşkilâtının tecrübelerinden faydalanıla
rak kurulmuş esaslı bir bakanlığın bakanıdır.
Bu da büyük şanstır. Bakan, mihverini bula
mamış diyeceği yerde «mihverinden çıkarılmış»
diye ifade etselerdi biraz daha haklı bir ifa
de olurdu. Mihverini bulamamış diye hitabet
tiler; bendeniz bu bakanlığın kuruluşunda de
ğerli arkadaşlarımla, çalışmış bir arkadaşı
nız olarak teşkilâtın hassasiyetini düşünerek,
bu şekilde tasrih etmiş olmalarını isterdim.,
Çalışma Bakanlığı hakikaten' metotlu, plânlı:
ve çok demokratik esaslarla ve yabancı mü
tehassısların da tavsiyelerine uyularak kurul
muştu. Bütçe Komisyonunda da arz etmiş ol
duğum gibi kuruluşunda bakanlığımızın Teşki
lât Kanunu İşçi Sigortaları Teşkilât Kanunu,
İş Bulmanın Teşkilât Kanununda demokratik
•esaslar konulmuş Çalışma Bakanlığına iş ve
ren, işçi, ilim adamı ve ilgili bakanlıkların
yetkili elemanlarının teşkil edeceği ve muayyen
zamanlar da toplanacak bir çalışma" meclisi,
1
İşçi Sigortaları Genel Müdürlğünün, işçi, iş
veren, ilim adamları, porfesörlerden bir genel
kurulları vardır. Her yıl toplanır. İş ve İşçi
Bulma Kurumunun da Danışma Genel Kurulu
vardır. Bunların her ilde mahallî danışma he
yetleri mevcuttur.
•1949 ve 1950 seneleri arasında Çalışma Ba
kanlığı Teşkilâtı hakkında Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtından gönderilen bir misyonun
muhtelif bölgeleri tetkik ederek hazırladığı
Mı* rapor vardır. Sayın Bakanın elinde istifade
edebileceği bir kaynak olabilecektir. Bu rapor
.•Çalışma Bakanlığının ve ona bağlı kurumların
<jok iyi kurulduğunu tesbit etmiştir.
Hulâsa olarak arz edeyim, milletçe göğsüsümüzü kabartacak şekilde olan ve 1945 yılın
da temeli atılan bakanlık 1948 - 1949 se
nelerinde üç sene içinde sosyal sigortaların
ana esaslarını kurmaya muvaffak olmuştur.
İş kazaları, analık ve meslek hastalıkları, ih
tiyarlık, hastalık sigortaları kanunları, çıkarı
larak yürürlüğe girmiştir. Sigorta ve Çalışma
Bakanlığı belli başlı meselelerini halletmiş ve
Sendika Kanunu çıkarmış, işçi mahkemelerini
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kurmuştur. Bunu yabancı uzmanlar kurulu, Ça
lışma Bakanlığı ve kurumlarını bir milletin iyi
kurulmuş bir bakanlığı diye tavsif etmişler
di]-,
Hakikaten son on senelik zaman içinde,
bizzat içinde çalışan arkadaşlarımız ve Mec
lisler, Muhalefetin gayretlerine rağmen, (Sayın
bakanla birleştiğim noktaya geliyorum) maale
sef Çalışma Bakanlığı mihverinden çıkarılmıştır.
Politika oraya da girmiştir. Arkadaşlar bu mev
zuda ben sizden çok daha dertliyim. Ankara'nın
bir milletvekili olarak Kırıkkale'deki bir işçi
sendikası taplantısma
davetli olarak gittiğim
zaman, oı'adaki işçiler, işçilerin her birisi, ku
ruluşumda hizmet ettiğim için yakından tanıdık
larımdan ağabey hoş geldin falan diye elimi sı
kıyorlardı. Bakan gelip oturduktan sonra yok
lama yapıldı, yoklamada benim ismim okunma
dı. Bu dâvaların kurucularından olarak bu şe
kilde ismimin okunmaması sebebini bir kısım iş
çiler sordukları zaman, muhalefet mebusu da
onun için okunmadı denildi. Arkadaşlar vaıziyet
o hale gelmişti ki, bir işçi muhalefetin elini sık
maktan bile menediimişti. - Yalnız mihverinden
çıkmış demek kâfi. gelmez. İnkılâp İdaresinin
çok hayırlı eli ile bu yerine gelecektir. Türk
milletinin büyük bir hususiyeti vardır. Sıkıştı
ğı zaman büyük inkılâplar yapar. 1945 yılında
Çalışma Bakanlığının hamleli kuruluşu gibi çok
temenni ediyoruz ki, bu 27 Mayıs ruhu, işleri
mizi kısa zamanda halledecek ve yaralarımızı sa
racaktır. Evvelâ memuru, işçiyi biribirinden
ayırmış olan verimi azaltmış olan partizanlıktan
ve ayrıklardan idare temizlenmiştir.
Sayın arkadaşlar, grev ve lokasut "hakkı için
Sayın Bakan Yüksek Meclisinize saygıları oldu
ğu için bir şey söylemiyeceklerini ifade ettiler.
Yüksek Heyetiniz inşallah bu tarihi çatı altında
Anayasayı kabul ederken buna ait maddeleri de
koyacak ve arkasından Türk İşçisi grev hakkına
inşallah kavuşacaktır. Ve bu şeref de Kurucu
Meclisin olacaktır.
•Sununla sözlerimi bitirmek istiyorum. Dert
lerimiz çok. Elbette Çalışıma Bakanlığımın, her
Bakanlıktan çok koordine şekilde çalışmak mec
buriyeti vardır. Hatırlıyorum bir İngiliz müte
hassıs demişti ki, «Bütün bakanlıklarla her za
man temas etmiyen bir Çalışma Bakanlığının
mânası anlaşılmaz.»
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İlk senelerde; Çalışma Bakanlığımızın eko
nomik, millî Eğitim, Sanayi ve ilgili bakanlık
larla müşterek çalışmaları olmuştur. Fakat bilâhara bu çalışma sistemi bozulmuştur.
Burada işçiler hakkında, memleketimizin sos
yal dâvaları hakkında konuşurken, kurulduğu
günden bu zamana kadar sosyal teşekkülleri
miz millî mülâhazalarla çalışan Türk iş vereni
ne, işçisine Hükümetin âdil idaresi, düzeni için
de kısa zamanda büyük şeyler sağlanmıştır. Di
ğer milletlerin işçileri bunları uzun mücadele
lerle, zorlukla sağlamışlardır.
Millî. Birlik Hükümetinin ve sizlerin büyük
milletimizi, refah idaresinde kavuşturması nis
petinde, toprak altında olan altın madeni kadar
kıymetli olan Türk işçisinin gücünü değerlendir
mek, enerjilerini kullandırmak bizi kalkındıra
cak kuvvetlerin başıdır, temelidir. Ferdî kıymet
lerimizi toplum halinde de değerlendirecek li
derleri, Erhat'ları artık biz de yetiştirmeliyiz.
Türk işçilerini, iş verenlerini ve sizleri hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bit
miştir.
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
B.

Lira

Birinci kısım - ödenek ve
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği

12 000

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
202 Ücretler
II - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
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3 953 202
655 200

67 410
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210

Temsil ödeneği

4 200

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
301
302"
303
304

Merkez daireleri büro giderleri
Vilâyetler büro giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
305 Kira bedeli
306 Giyecekler
307 Harcırahlar
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
309 Taşıt giderleri

d)

39 öOO
98 200
18 000
126
348
10
759

000
850
000
750
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Basın - Yayın m Turizm Genel Müdürlüğü
Bütçesi

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz.
Tümü üzerinde söz alan arkadaşların adlarını
okuyorum:
Şişman Mehmet, Geneosman Zeki, Ecevit
Bülent, Göğüs Abdulkadir, Coşar Ömer Sami,
Kaflı Kadircan, Tez Hasan.

Söz, Sayın Şişman Mehmet'indir.
ŞİŞMAN MEHMET — Basın - Yayın Genel
Müdürlüğünün bütçesi münasebetiyle bâzı ha
tırlatmalar yapmak için söz almış bulunuyo
rum. Kısa bir müddet sonra huzurunuza teşki
lât kanunu gelmesinden sonra hakikî veçhesini
12 000
alacak olan Bakanlık için bâzı temennilerimi ifa
40 000
de edeceğim.
Dördüncü kısım - Daire
Evvelâ Basının Devlet eli ile yürütüldüğü
hizmetleri
hissini veren Bas*» - Yayın gibi bir isim taşıyan
Bakanlığın başında bir gazeteci arkadaşın bu
403 Temsil giderleri
6 000
lunması kendisi için fazla talihli bir iş değildir.
408 Komisyonlar huzur ücretleri
100 000
Fakat Türk Basını için bir talih sayılabilir.
416 Çalışma Enstitüsü umumî gi
Bu Bakanlığın Türkiye'de Basının Devlet eli
derleri
160 000
ile idare edildiği hissini veren Basın - Yayın ve
14 ncü
420 5521 sayılı Kanunun
Turizm Bakanlığı isminden, huzurumuza getirilemaddesi gereğince iş mahke
ce kolan teşkilât kanunu sırasında, kurtarılması
melerine katılacak iş veren ve
(başlıca temennilerim arasındadır. Bu Bakanlı
işçi temsilcilerine
verilecek
ğın asıl fonksiyonunun turizm mevzuu olduğu
ödenekler
35 000
.",0 000 muhakâktır. Birçok Garp memleketlerinin asıl
451 Yayın giderleri
gelir kaynağı olan turizm memleketimiz için de
60 000
452 Staj giderleri
aynı mahiyette olduğu nazara alınırsa bu; Bakan
453 Milletlerarası münasebeti e fin
lığın,
sadece işi, iştigal mevzuu haline getirmesiy
gerektirdiği giderler
749 987
le bugünkünden daha faydalı hale gelecektir.
Beşinci kısım - Borçlar
Onun için Bakanlığın adından «Basın» kelimesi
1 000 nin mutlak olarak çıkarılması çok faydalı olacak
501 Geçen yıl borçları
502 1956 - 1959 yılları borçlan
1 200 tır..
Muhterem arkadaşlarım; beş dakikalık kısa
Altıncı kısım - Yardımlar
fbiıkonuşma içerisinde birtakım mevzuları sade
601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü
ce
cümlelerin
başlarını verebilmekle iktifa etmek
maddesinin (A) fıkrası gere
meclbui'iyetindeyiz.
ğince iş ve İşçi Bulma Kuru
Mesele defalarca ifade edilmiş bir kere daha
muna yardım
104 000
nazarı dikkate sunmak için arz ediyorum. Basın
653 Memur ve müstahdemlerin öğ
ataşeleri mevzuu gerek burada, gerek dışarda cid
le yemeklerine yardım
15 500
den çok acı bir haldedir. Burada hiç kimseyi it
ilanı altında bulundurmak istemiyorum. Fakat
Çalışma Bakanlığı bütçesinin tümünü oyunu
bundan sonra kurulacak bir sisteme faydalı olur
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul ctmiyenmülâhazasiyle ifade ediyorum. Meselâ hırsızlık
ler... Kaibul edilmiştir.
suçundan vazifeden atılmış bir adamın yabancı
memleket nezdinde ataşe olarak bulunması garip
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olarak karşılanmaktadır. İnsanın, Ibu durumu
bildiği halde bir memlekete vazife görmesi için
gönderilenlerin, bulunduğu, o Devlet tarafından
geri alınması istenilecek kadar bu işte ehil olmıyanlann gönderildiği ifade edilmektedir. Tâyin
edildiği günden bugüne kadar ne Bakanlığa ve
ne de Umum Müdürlüğüne rapor göııdenniyen
©asın ataşelerinin bulunduğu ifade edilmektedir.
Hattâ çok. çok özür dilerim, belki bu söyliyeceğim yanlıştır, Yalnız vazife ve hizmetleri bakı
mından bir münasebet görmediğim için ifade
ediyorum. Garsonluk yapmış (bir adamı basın ata
şe muavinliğinde kullanmak üzere tâyin yapıldı
ğı söylenmiş de, çok enteresandır. Bunu İrer han
gi bir şey için söylemiyorum, inşallah bu gibi
aksaklıklar düzelecektir.- Bunda şüphe yoktur.
Hattâ bu ifade ettiğim kimseler de eğer vazife
lerini yapabilirlerde, muvaffak olabilirlerse yine
bir şey demem, demiyeceğim.
Bu kıymetli teşkilâtta birtakım prensipler
vaz'etmeli ve bu basın temsilciliği mevzuu dikkat
le ele alınmalıdır. Ben esasen aksaklıkları, fay
dalı olur mülâhazasiyle, ifade etmek için söylü
yorum. Bu sözlerimi lütfen, kendilerini daha
fazla muvaffak bir halde görmek arzusunun bir I
ifadesi olarak kalbul etmelerini rica ederim.
Bunun yanında, Radyo Haberler Bülteni
nin hazırlanışında lütfen daha dikkatli, vatandaşa
bu haberi dinletecek alâkayı verecek halde ol
masını rica ediyorum. Çünkü haberler o kadar
kuru, o kadar yavan verilmektedir ki, haber
lerle ilgili bir arkadaşınız olarak radyoyu dinle- I
nıok hissini duymuyorum. Halen iç haberlere I
çok az yer verilmektedir. 3 - 4 haber bültenini I
takibettim. Haberlerde 2,5 - 3 dakika iç haber- j
lere, geri kalan zamanlar da dış haberlere yer I
verilmektedir. Türkiye'de bilhassa bugünlerde .1
iç haberler çok kritiktir. Her şeyden evvel I
iç. haberlere ehemmiyet verilmesi icabettiği ka- I
naatindeyim.
I
Bunun yanında Anadolu Ajansına mümkün I
olduğu kadar Batı'daki emsalleri gibi müstakil I
bir hüviyet verilmesi hususunda çalışılmakta j
olduğunu duymaktayız. Bunun daha hazırla- I
nırken faydalı bir müessese haline getirilmesin- I
de büyük fayda vardır. Bugün Anadolu Ajan- I
sı, abone olduğu üç yabancı ajansın verdiği I
haberleri almakta, bunun dışında haberleri I
kendi kaynaklardan temin etmemektedir. Size |
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enteresan bir haberi vermek istiyorum. Biliyor
sunuz boğazda bir tanker yanmış bulunuyor. Bu
mühim haberi Anadolu Ajansı France Press
ajasmm muhabirinin gönderdiği haberle almış
tı]'.
Bunun dışında memleket içi haberlere ehem
miyet vermesi ve artık hatıra ve gönüle bağlı
iş yapmaması lâzımdır. Eğer mümkün ise Türk
gazetelerinin yaptığı gibi Anadolu Ajansı da,
vilâyetlerde bulundurdukları muhabirleri daha
alâkadar yapabilecek şekilde ücretli olarak is
tihdam etme imkânlarını aramalıdır. Ben kendi
memleketimde biliyorum; Anadolu Ajansına hiz
met edebilecek bir arkadaş buluncaya kadar çok
zahmetlere katlandık. Sözlerimi tamamlamış
bulunuyorum. Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Zeki Gençosmaıı.
GENÇOSMAN KEMAL ZEKİ — Efendim,
Bülent Eeevit arkadaşım söz hakkını bana lüt
fettiler.
Çok muhterem arkadaşlarını, evvelâ şunu
tebşir edeyim ki, gayet kısa konuşacağım. 5 da
kikayı dahi kullanmaya ihtiyaç kalmıyacaktır.
Arkadaşlar, elimizdeki bütçenin umumî ka
rakterini biliyoruz. Bu bütçenin ana hedefleri
İnkılâp Hükümeti tarafından teşbit edilmiştir.
Bu bütçenin ana hedeflerinin siklet merkezi ta
rım ve eğitimdir. Gönül çok isterdi ki, ehem
miyet itibariyle daha geride bulunmıyan, Tür
kiye ile dünyanın irtibatını ^ağlıyan, Basın ve
Yayın Vekâletimiz bunları dikkate alarak ha
reket etsin ve hakikaten çok lâyık olduğu itibarı
görmüş olsun. Bu sene çok memnun olduğu
muz bir nokta varsa, o da Millî İnkılâp İdare
sinin bu seneki imkânının âzamisini kullanmış
olmasıdır. Basın ve Yayın bütçesini 10 milyon
artırmış olmak, bunun ehemmiyetini Türkiye'
de artık kemaliyle kavramış olmanın güzel bir
nümunesidir. Biz bugün halk eğitimi dâvası
içinde, kendimizi bugün ileri bünyemizle dün
yaya tanıtmak dâvası peşindeyiz. Bunu da
Basın ve Yayın Bakanl ğı omuzlarına almıştır.
Bu bakanlığı elimizden gelen en son güçle tak
viye etmeye mecburuz. Bugün dünya milletleri
ailesi içinde,
kendimizi çok iyi tanıtmamız.
menfaatlerimiz ieabındandır. Maalesef Türkiye
bu sahada hepimizi derinden üzecek kadar ge
ri kalmış durumdadır. Şimdi bütçesini görüş
mekte okluğumuz vekâlet 1957 senesinde kurul
muştur, Bununla beraber Türkiye'de bir clâ-
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zurunuza getirilirse hakikaten büyük bir hiz
•vayı da isbat etmiş bulunuyor. Teşkilât Kanu
met yapmış oluruz.
nu olmadan da bir vekâlet çalışabilir. Artık
bu ispat kâfi gelmeli. Bu koskoca memleket
Radyodan sonra ilk akla gelen bir mevzu da
içinde ve dışında çalışmakta olan vekâletin biran
televizyondur. Bütün dünya memleketlerinde
.evvel bir Teşkilât Kanununa' kavuşturulması
günlük hayat içinde, bugün elimizde bulunan
için bir kanun hazırlandığını biliyoruz. Duy
radyolar gibi hizmet gören televizyondan mah
duğuma göre mütalâaları alınmak üzere vekâ
rumuz. Mahrumiyet bilhassa eskiden beri çok
letlere gönderilmiş bulunmaktadır. Eğer vekâ
ağar alışımızdan ileri gelinciktedir. Bâzı küçük
letler bu kanunun ehemmiyetine binaen istical
komşu memleketlerde bile yıllardan beri tele
gösterirlerse çok yerinde olur. Bu mevzua do
vizyon hizmete girmişken, bizim hâlâ temin
kunmuşken Bakanlık isminden basın kelimesi
edilmemiştir. Artık bunun üzerinde duralım. Te
nin kaldırılmasını ben de rica ediyorum. Arka
levizyon bir öğrenme ve öğretme vasıtası olarak
daşım Taşman bu noktaya isabetle dokunmuş bu
hizmettedir. Bu büyük bir mevzu değildir. Bu
lunuyor, Devlet teşkilâtında Basn Bakanlığı- | güne kadar yapılmamış olması, .birçok sahalarda
mn bulunması insanın aklına başka rejimler
olduğu gibi, ciddiyetten mahrum ve memleketin
getirir. Türkiye'de basın hür bir müessesedir.
hakikî menfaatlerini düşünmeye vakit bulanııBinaenaleyh böyle bir Devlet kurumu ile bu ii yan bir idarenin altında kalmış olmamızdandır.
bakımdan alâkası yoktur. Zaten Basın ve Ya
Arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel
yın Bakanlığının vazifesi basınla alâkasız, sarı
arz ettiğim gibi, asıl dâvanın kökü turizmdedir.
basın kartlarını tanzim edip dağıtmasından iba
Biz turizm işlerini bundan daha çok iyi yapabi
rettir. Bu bakımdan bu adının Teşkilât Kanu
liriz. Birtakım filimler, gözlerimizde her gün
nuna nasd girdiğini bilmiyorum. Ama bunum
bulduğumuz turizm bültenleri, aşağı'- yukarı tu
fonksiyonundan çıkarılması lâzımdır.
rizme verilmesi icabeden ehemmiyeti en feci
Bakanlığın fonksiyonlarından en mühimini,,
cümle ile ifade ediyor. Birçok da mukayeseler
Türkiye'yi dışarıya, dışarıyı da Türkiye'yevardır. İngiltere'de ikinci kalkınma mevzuunu
tanıtmaya matuftur. Bundan çok daha az mü
turizm mevzuu teşkil ediyor. Holânda'da sene
him olmıyan bir adı almaya lâyık olan kelime;
de bir milyar döviz temin ediyor. İtalya ve di
turizmdir. Turizm sahasdır. Çok temenni ede
ğer memleketler'şu kadar faydalanıyor, bu ka
rim ki, Kuruluş Kanunu da bu görüşle ha
dar faydalanıyor.. Bugün dünya turizmi büyük
zırlansın ve bu isimle huzurunuza gelsin.
endüstri haline getirmiştir. Bu endüstrisini
Basın - Yayın denince akla ilk gelecek hu
devlet, muvazene tanziminde, memleketin refahı
susun radyo, olduğunu takdir buyurursunuz.
istikametinde ihtiyâçlarını teminde kullanıyor.
Türkiye radyoları, şu geçirdiğimiz 10 sene için
Muhterem arkadaşlarım; tarihî en kolay, en ucu
de çok ağır yara almış, ciddiyet ve haysiyet,
za kıymetlendirebilecek bir memleketiz. 20 rici
yarası almıştır. 27 Mayıs sabahı ilk tebliği duy
asrın, endüstriye yakın hammadesi tarih ve ta
duğumuz andan itibaren radyomuz vakarlı, hay
biattır. Biz, tarih ve tabiat bakımından çok zen
siyetli ve ciddî müessese olarak karşunızda yine*
gin bir memleketiz. Bu ayaklarımızın altındadır.
vazife ve hizmet başındadır. Ama bilelim ki,
Binlerce yıllık bir tarihimiz ve yeteri kadar ta
radyo kötü ellerde ve kötü niyet sahiplerinin
biatımız vardır. Zenginlerin görmek için koşa
idaresi altında memlekete ancak, zararlı bir va
cakları bir tabiat vardır. Ne kalıyor geriye? Bu
sıta haline getirilebiliyor. Bunun çok acı bir tec
nun kıymetlendirilmesi 'kalıyor. Bu ~ zor bir
rübesini son 8 - 10 yıl içinde gördük. Radyomuz
mevzu değildir. 20 nci asrın adamının başlıca
haysiyetli ellerde ve haysiyetli hizmetler yap
hususiyeti gelmesidir. Sırtına çantasını vurur ve
maktadır. Bu, bu müessesenin başında bulunan
omuzuna fotoğraf makinasını da aldığında ge
insanların şahsî insiyatifi ile elde edilen bir hu
zer gelir. Bizim Evliya Çelebi'mizin dediği gibi,
sustur. Radyoyu tamamen politika dışında ka
eserlerinde evvelâ gezmenin büyüklüğünü ne
lan bir müessese haline getirmeye mecburuz.
güze^ anlatmıştır. Çok okuyan değil gezen bilir,
İlerde gelecek iktidarlar kötü emelleri uğruna
der ve gezer, Evliya Çelebi. Şimdi Avrupa'dan
kullanma imkânlarını bulamasın. Bu husus teş
Şark'a koşup geliyorlar ve çok şey de istemiyor
kilât kanunu içinde halledilir ve bu sekli ile hular. Temiz bir yatak, bir lokanta, ve güleryüz
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gösterilmesi ve bir de aldatılmaması.. Bu insan
lara memleketin kapısında güleryüz gösterece
ğiz, temiz bir yatak temin edeceğiz, aldatmıyacağız ve onlar da gezecekler. Onlar da her gittiği
memlekete parasını dağıtıp gidecektir. Bizim
mütevazi olan ihracatımız senede 300 bin dolar
dan ibarettir. Bizde yapılan hesaplar çok ciddî
dir. Profesör Baade'ye göre, bizim dış ticarette
hammadde olarak kullandığımız ve sattığımız
malların getirdiğinin iki.üç mislini en kolay ve
rahat şartlar içinde getirebilir. Bu ayağımızın
altında yatan hazinedir; biz bunu arayıp bula
lım.
Bir de ayrıca elimizde bütün Avrupa'nın il
gisini çekici bir mevzuumuz vardır. Meryem
Ana, Katolik âlemini Türkiye'ye akıtabilir. Bu
hakikaten başka devletlerin eline geçmiyen bir
kıymettir.
Muhterem arkadaşlarım; turizm endüstrisi
kurmak için dünyanın yardımını da görebiliriz.
Dış sermaye bunun için hazırdır,
. Elimizde bundan başka Mevlâna mevzuu var
dır; bütün islâm âlemini akıtabilir. Dış serma
ye temin edilebilir. Yeter ki, emniyet görsün
Eğer 10 senelik devrede dış sermayeden umdu
ğumuz kadar yakınlık göstermişsek bu Türkiye'
deki rejimin itimat ve emniyet vermemiş olma
sındandır. 27 Mayıs inkılâbından sonra Türkiye
emniyet ve itibarını geniş ölçüde kazanmış bulu
nuyor. Bu sahada biz ciddî teşebbüse geçersek,
kendi bütçemizden temin ettiğimizden daha çoğu
nu dışardan temin etmek imkânını bulacağız.
Arkadaşlar; Anadolu Ajansı ve dış teşkilât
üzerinde konuşmak isterim. Anadolu Ajansını,
değerli Basın - Yayın ve Turizm Bakanı tarafın
dan, memleketin muhtaçolduğu bir müessese ha
line getirmek kararında olduğunu yakından bili
yoruz.
Dış teşkilât hakkında Taşman arkadaşımız isabetii fikirler ileri sürdü. Arkadaşlar, dış teşkilât
bizim zannettiğimizden daha çok elçilerimizin en
büyük yardımcıları ateşelerimizdir. Hareket ka
biliyetleri, rahatça temas imkânları vardır ve
muhtacolduğumuz malûmatı bize rahatça verebi
lirler. Türkiye'yi rahatça tanıtmak imkânlarına
sahiptirler. Yeni Teşkilât Kanununda bu mevzua
lâyık olduğu ehemmiyetin verilmiş olacağından
şüphem yoktur. Bu husustaki tâyinler çok dedikodulu olan hâdiselerdir. Lâyık olmıyanları ba
sın ateşesi olarak göndermemek prensibini takib-
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edersek, bu dedikoduların önüne geçmiş oluruz.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Göğüs Ali ihsan, buyu
run.
GÖĞÜS ALI İHSAN — Muhterem arkadaş
larım; sözlerime başlamadan evvel bir noktaya
temas etmeyi kendime vazife addediyorum.
Türk fikir hayatına yıllarca emek vermiş, es
ki bir basın mensubu Hasan Âli Yücel'in ölümü
nü teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Muhterem
ölünün aziz hâtırası önünde hürmetle eğilmeyi
kutsal bir vazife bilirim. (Allah rahmet eylesin;
sağol sesleri)
Kurucu Meclisin Sayın üyeleri; Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün bütçesi mü
nasebetiyle söze başlarken bir nebze olsun, Türk
basınının son yıllarda verdiği şerefli imtihana te
mas etmek isterim.
Agâh Efendilerin, Şinasilerin torunları, sek
senlik Hüseyin Cahidinden 24 lük Ülkü Armalı
ların, Beyhan Cenkçilerine kadar, takım fakım,
boy boy Türk gazetecileri bir taraftan hapishane
lere bir taraftan maddî sıkıntılara göğüs gererek
on yıllık zulüm idaresinin yıkılmasında başlıca
rolü oynamış ve şerefli tarihinin en büyük hizmet
yıllarını yaşamıştır. (Bravo sesleri; alkışlar)
Türk Basını, tarihinin hiçbir devrinde karşı
laşmadığı bir baskı altında olmasına rağmen hak
bildiği bir yolda yürümüştür. Bundan böyle de
yürüyecektir.
Bir dikta idaresinin bütün acılarına, ıstırap
larına metanetle göğüs geren Türk Basınının şe
refli mensuplarını hürmetle selâmlarken Yüksek
Meclisinizin de duygularına tercüman olduğum
kanaatindeyim. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım; 27 Mayıs sabahı ka
ranlıktan aydınlığa çıkan Türk Basını düşündü
ğünü yazabilmek hürriyetine kavuşmuştur. Ağır
cezai hükümlerden kurtarılan basın bugün yeni
bir tehlikenin eşiğinde bulunmaktadır. Bu tehli
ke malî külfetlerin ağırlığından doğmaktadır.
Süratle tedbir alınmazsa basınımız, kanunlarla
elde ettiği hürriyetlerini malî tazyikler karşısın
da kaybedebilir.
Gazete, dünyada ve yurtta olup bitenleri çok
sayıda vatandaşa en seri şekilde ulaştırabildiği
nispette vazifesini yapmış sayüır. Türkiye maale
sef gazete traji bakımından geri kalmış memle
ket seviyesinin üzerine çıkamamıştır. Bir misal :
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İngiltere'de bin kişiye 956 gazete, Türkiye'de ise
30 gazete düşmektedir. 27 milyonluk Türkiye'de
gazetelerin umumi tiraj yekûnunun bir milyon
civarında olduğu düşünülürse okuyamıyan bir
millet olduğumuz kendiliğinden ortaya çıkar.
Okumuyoruz diye hayıflanmak veya okumalıyız
diye işi yalnız sözle bırakmakla dâva halledilmez,
arkadaşlar.
Köye gazete, köye kitap diye yırtmıyoruz. Şu
nu haber vereyim* ki, kâğıt, baskı malzemesi de
dağıtım işleri ele alınmazsa feryat etmenin hiçbir
faydası olmayacaktır. Bugünkü ağır malî şartlar
muvahacesinde 50 binden aşağı trajlı gazeteler
kapanmak tehlikesiyle karşıkarşıyadır. Kurum
lar Vergisi yükseltilmiştir. Stopaj artırılmıştır.
Kâğıt ve malzeme ateş pahasmadır. Resmî İlân
Komüsyonu yüzde üçten yüzde on beşe çıkarılmış
tır. Tesis sahibi ve geniş kadrolu gazeteler ya ka
panacak ya geniş çapta tensikata girişecek, ya da
fiyatlarını artırmak mecburiyetinde kalacaktır.
Hükümetin, memleketin kültür dâvasiyle sım
sıkı irtibatı olan bu meseleye süratle el koyması
nı rica ediyorum.
Muhterem'arkadaşlarını; malî külfetlerin ağır
lığı gazeteleri bir başka tehlikenin kucağına itT
mektedir. Yaşamak kaygusiyle yüksek traj yap
mak zorunda olan gazeteler, memleketin ana dâ
vaları yerine heyecan avcılığına yer verecek, ce
miyetin zayıf taraflarını, istismar ederek sarı ga
zeteciliğe yöneleceklerdir.
Gazetelerin tavizsiz ayakta durabilmesi şart
tır. Kâğıt fiyatları 20 - 25 bini trajli fikir gaze
telerinin yaşayabilmesini sağlayacak- tarzda dü
şünülmelidir. Bunu bir veya birkaç bakanlığın
sırtına yükleyemeyiz. Dâva, bir Hükümet politi
kası olarak ele alınmalıdır.
Bizim gibi 1 000 nüfusa 30 gazete düşen bir
memlekette kâğıttan ve baskı malzemesinden Güm
rük Resmi alınırken, Fransa gibi 1 000 nüfusa
259 gazete düşen bir memlekette Gümrük Resmi
alınmadığı rıhı Sübvansiyon da tanınmıştır. Biz,
bırakınız, sübvansiyonu, gümrüklü getirdiğimiz
150 kuruşluk kâğıda bir de 60 kuruşluk SEKA (İz
mit Kâğıt Fabrikası) bacı ilâvesiyle 210 kuruş
ödemekteyiz.
Millî Mücadeleden sonra Cumhuriyetin ilk yıl
larında yeni harflerin süratle yerleşmesini sağ
lamak maksadiyle gazete kâğıdı ve matbaa mal
zemesi Gümrük Resminden muaf tutul muştu. Ara-
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dan 30 küsur yıl geçtikten sonra ikinci Cumhu
riyetin eşiğinde Türkiye aynı meseleyle karşı kar
şıyadır.
Okuma seferberliğini ancak ve ancak ucuz, bol
kitap ve gazete ile başarabiliriz. Cehaleti ve taas
subu yenebilmenin tek yolu her eve kitap ve ga
zete sokabilmektir. Kitap ve gazete, bir millî eği
tim, bir hükümet politikası olarak ele alınmalı
dır.
Demokrasimizin ve millî kalkınmamızın temel
dâvası budur.
Muhterem arkadaşlarım; UNESCO'nun son
yayınladığı bir rapora göre; «İtaber olma hürri
yeti» tehlikededir. Zira 1 000 kişiye en az 100 ga
zete, 50 radyo, 20 televizyon alıcısı düşmesi gere
kirken, dünyanın büyük bir kısmında bu seviye
ye ulaşılamamıştır. Maalesef bunların arasında
Türkiyede bulunmaktadır.
Demokrasiyi bütün icaplariyle yerleştirmek
ve Türkiye kalkınmasının ilk şartı olan eğitim
seferberliğini hızlandırmak azminde olan Sayın
Millî Birlik Hükümetinin gazete ve kitap dâvası
nı halledeceğine inanmak istiyorum.
Vaktinizi suiistimal ettim, özür dilerim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ömer Samih Coşar.
ÇOŞÂR ÖMER SAMİ — Muhterem arkadaş
larım, benden evvel konuşan basın temsilcileri
gibi ben de Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı
adının başındaki basın kelimesinin kaldırılma
sına taraftarını. Bu bakanlık doğrudan doğru
ya Turizm Bakanlığı olmalıdır ve Turizm işle
riyle meşgul .olmalıdır. Bunun dışında bir ta
raftan radyonun, diğer taraftan ajansın ayrı
metodlara bağlanarak ve bir tarafta efkârı
umumiye, diğer tarafta gazeteler göz önünde
bulundurularak bunların işleyiş metodlarmm
tesbit edilmesini rica edeceğim.
Evvelâ radyo konusu üzerinde durmak is
terim.
27 Mayıs devrimini başaranlar «Radyo mu
azzam bir kuvvet» diyorlar, öyledir. Fakat biz
henüz bu kuvvetten lâyıkiyle
faydalaıımakbu kuvvetin kültür savaşında ne derece büyük
rolü olduğunu anlamak yolunda adım atamı
yoruz.
Biliyorsunuz, bir zamandır bir faaliyet var.
Türkiye'de televizyon şebekesi kurulacakmış,
çalışmalar, projeler varmış. Tetkik ediyorlarmış.
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Nerede görülmüştür? Radyo dâvasını dahi
halledemiyen bir memleketin televizyon şebe
kesi kurma macerasına atıldığı?
Türkiye'de (her bin kişiye 44 radyo rnıakina&ı
isabet ediyor; UNESCO istatistiklerine bakar
sanız, bu nispetle, Avrupa devletleri arasında
sonuncuyuz. Yunanistan'da bu nispet binde
99 Orta - Doğu Devletleri arasında nüfusa isa
bet eden radyo makinası hususunda Suriye bile
bizden ileride. Tesirli radyoyaym merkezleri
duramazken, halkımız daha fazla sayıda radyo
makinası temin edemezken, çok daha büyük
ölçüde masraflı ve çok daha dar bir zümreyi
hedef tutacak televizyon işine gidilecek. Olmaz. '
Ankara radyosu İstanbul'dan zor dinlenir
ken, İstanbul'un yayınlarını Ankara'dan zor
takibederken ve bu işi süratle düzeltmek du
rurken, televizyonla uğraş. Bu gösterişten, bu
lüks hastalığından kurtulalım arkadaşlar.
Radyo muazzam" bir kuvvettir, evet unut
mamalıyız ki, bilhasa hudut bölgelerimizde
oturan halkımız arasında komşu devletlerin ve
bilhassa bize aleyhtar radyo yayınlarını dinle
yenler mevcuttur. Kabahat onlarda değildir
arkadaşlar, kabahat bizdedir. Biz, süratle böl
ge radyoları tesisi yoluna gitmek zorundayız.
Ama, «Burası Ankara ve Erzurum radyoları»
diyenlerden değil. Bulunduğu, hitabettiği böl
genin o günkü dertleri, haberleri üzerine eğile
cek, önün beklediği, ihtiyaç duyduğu kültürel
bilgiyi sunacak, bunu haberleri dinletici mü
zikle süsliyecek bölge radyoları.
Ancak; o zaman Baku, Musul, Bağdat, Şam,
Kahire gibi radyo merkezlerinin ki, bunlar kuv
vetli merkezlerdir, yayınları tesirsiz hale ge
tirilir.
Muvaffak olmak istiyorsak, radyolarımız*,
ihtisas sahiplerine teslim etmek, onlara itimat
eylemek zorundayız.
Her Bakanlık veya her Bakanlığın başında
bulunanlar, demeçleri, tebliğleri, radyoya gön
derirken, buna bir de «şöyle verilecek» diye
talimat eklerlerse o zaman yerimizde sayarız.
Radyoda bir haber takdimi vardır. Bu bir sa
nattır. önüne gelen bunu istediği şekilde ver
meye kalkışırsa, dinlenmesini istediği haber
dinlenmez. Misal mi? Birkaç gün evvel ha
berleri dinlerken duyduk. «Hükümet tebliği»
dendi. Arkasından tebliğ okunmaya başlandı.
Son istanbul hâdiselerine dairdi. Bunun bir
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takdimi olmamalı mıydı"? Şu hâdiselere dair
Hükümet bir tebliğ yayınlamıştır denilir kısa
izahatı mütaakıp tebliğ verilirdi. İhtisasa hür
met devrinde şu radyomuzun da unutulmama
sını bilhassa rica ederiz.
Şimdi diğer bir konuya geliyorum :
'Bu konuda Türkiye, Batı - Almanya ile
başabaş gider. İngiltere, İtalya. İsveç'i geri
lerde bırakır. Nedir bu konu? Geçen yıl Tür
kiye'de 478 günlük gazete yayınlanıyordu. Bu
rakam İngiltere'de 114, İtalya'da ise 109 dur.
Fransa'da bile 130 günlük gazete mevcuttur.
Türkiye 478 günlük gazetesi ile baştadır.
Ancak arkadaşlar, bu 478 gazetenin umumî
trajı bir milyonu güç aşarken Fransa'daki 130
günlük gazetenin tüm trajı bunun on mislidir.
Neden mi? Bu hal, bu garip manzara bil
hassa son on yıl içinde süratle gelişmiştir. Se
bepleri de malûm. 1959 yılında düşük iktida
rın elinde 12 milyonluk resmî ilân ve reklâm
mevcuttu. Bu para, besleme basının çoğalma
sında, günlük gazete sayısının 478 e kadar çık
masına yol açmıştır. Ancak; bunların büyük
çoğunluğu, birkaç yüz aded kâğıda biraz mü
rekkep döküp, resmî ilânı olanlar olmuştur.
Böylece Türkiye UNESCO istatistiklerinde
Fransa'yı, İngiltere'yi geride bırakmıştır.
Bu mahzurun, İnkılâp devrinin hazırladığı
Basın İlân Kurumu Kanunu ile düzeleceğine
inanıyoruz. Şimdiye kadar valnız Devlet eliyle
dağıtılan resmî ilânın dağıtımına bu sefer ça
lışan gazeteci de, çalıştıran gazeteci de el atı
yor, bunda söz hakkı kazanıyor. Besleme ba
sının tüm olarak ortadan kalkacağına bu se
beple güvenimiz vardır. . Yalnız; hemen şunu
söyliyeyim ki, mühim bir boşluk mevcuttur.
Basın İlân Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir
şehirlerini ve oradaki gazeteleri nazara almış,
diğer vilayetlerimizdeki Anadolu ve Trakya ga
zetelerini bırakmıştır. Orada ilân dağıtımı va
lilerin elinde kalmıştır. Bu çok sakat ve ha
berleşme hürriyetini baltalıyaeak bir vaziyet
yaratmaktadır. Şimdiden misal verebiliriz. Kü
tahya Valisinin keyfî şekilde ilân dağıtımı gi
bi şikâyetler var, önlenemiyor bir türlü.
Arkadaşlar, Basın Kanunundaki antidemok
ratik hükümler kaldırılırken bir nokta ihmal
edilmiştir. 6026 sayılı Kanuna bir ek madde
mevcuttur ki, ve el'an yürürlüktedir bu kanun,
valilere, resmî devaire gazete çıkarmak yetkisi-
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ni verir ve bunları mevcut Basm kanunlarının
kayıtlarından da azade tutar. Bunun kaldırıl
ması şarttır. Kütahyada'da vilâyetin bir gaze
tesi vardır. Resmî gazete, çıkaranı valilik tut
muş, kendi kendilerine ilânlarının yüzde 70 ini
tahsis eylemişler.
Biz şahsan bir İstanbul gazetecisi olarak,
Anadolu basınına büyük önem verilmesi kana
atindeyiz. Bu resmî ilân ve reklâm, düzene
konulup Basm İlân Kurumunun da kontrolü
ile Anadolu'da bölge gazetelerinin genişleme
sinde, geliştiril meşinde rol oynamalarıdır. Vilâ
yetin resmî gazetelerini beslemek değil. Tek
rar ediyorum, bunun için de Anadolu gazete
lerini besleme devrinin ananelerinden kurtar
mak, bunları gazete hüviyetine sokmak şarttır.
Diğer bir nokta üzerinde de durmak iste
rim. Her akşam İstanbul'da gece (1) vapuru
ile Kabataş'tan kamyonlar geçer ve bunlar ge
cenin karanlığında Ankara'ya doğru bir ölüm
yarışma başlarlar. Ne imiş1? Gazeteler süratle
Ankara'ya, diğer Anadolu şehirlerine yetiştiril
sin. Sabah onlar da gazetelerine kavuşsunlar.,
Bu böyle devam edecek mi arkadaşlar?
Kargo uçakları, taşıt uçakları ile bu gazete
nakliyatı dâvası halledilmelidir. Kültür (kam
panyasında bunun yeri olduğu inkâr edilemez.
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Son olarak ben de diğer arkadaşlarımın te
mas ettikleri bir konuya geliyorum. Basın ata
şelerimize, Türk haberler bürolarına,.
Türkiye'nin komşularında, hayatımızla çok
yakından alâkalı nice faaliyete sahne olan bu
memleketlerde nedense basm ataşelikleri tesisi
Türk haberler büroları Ikurulması yolunda gay
ret sarf edemiyoruz.
Newyork'ta, Washington'da, Paris'te basm
ataşelikleri, haber merkezleri tesisi kolay gü
zel şeyler, fakat bize evvelâ lâzım olan aleyhi
mizde geniş faaliyetin cereyan ettiği Orta - Do
ğu memleketlerinde Balkan memleketlerinde
bu gibi merkezlerin kurulmasıdır.
Unutulmamalıdır ki, komşu olan memleket
lerde milyonları aşan Türk toplulukları, soy
daşlarımız var. Gümülcine'de Kerkük'te, Tepriz'de, Şam'da neden basm ataşelikleri kurul
maz? Türk Haberler Büroları tesis edilmez?
Antaşılmıyan bir konudur bu?
(Biz bu yolda seri adımlar atılmasını candan
temenni ediyoruz. (Alkışlar)
|
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BAŞKAN — Sayın Ilhami Soysal.
SOYSAL...İLHAMt — Efendim; benim söyliyeceklerim gayet kısa olacaktır. Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken
bu Basm - Yayın Genel Müdürlüğü üzerinde
bir Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı var. Bu
Bakanlığın Teşkilât Kanunu yoktur, müsteşarı
yoktur. Basm - Yayın ve Turizm Bakanı bu
Umum Müdürlüğün başına getirilmiştir. Basm Yayın ve Turizm Bakanlığı ve Genel Müdürlü
ğü basın işleri ile uğraşır gibi gelir ama de
ğildir. 5959 sayılı bir Kanun vardır. Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı ile hiçbir alâkası
yoktur. Doğundan doğruya Çalışma Vekâletini
alâkadar eder. Böyle bir kanun çıkarılmıştır.
Basını alâkadar ediyor, falan falan. Bunun
tatbikatı bu bakanlıkla ilgili değildir,
veya
bakanlığın hiçbir alâkası yoktur. Basının bâzı
işleri vardır, kâğıt işleri vardır. Gazeteci hiç
bir zaman bu işleri için Basm - Yayın Bakan
lığına gitmez. Sanayi Bakanlığına gider. Rotatif getirecekse, bununla alâkası yoktur, Ticaret Bakanlığına gider. Faydası olmaz, yen
mez, içilmez.. Bu bakımdan bu Bakanlığın ba
şında bulunan «Basm» kelimesinin sureti Ikatiyede yeri ve mânası yoktur. Dünyanın hiçbir
yerinde bu şey yoktur. Esasen olmasının bir
mânası da baskı anlamında kabul edilebilir.
Fakat bu neviden bir baskı, arkadaşlarımızın
da belirttikleri gibi, bugün yoktur, ama ilerde
bÖ7r'le bir tehlike olabilir. Bu bakımdan 1957
den beri geleceği söylenen Basm - Yayın ve Tu
rizm Teşkilât Kanunu bu basm isminden âzâde
olarak gelmesi yegâne arzumuzdur. O zaman
ne olacaktır? O zaman Bakanlık işleri Turizm
ve radyo olacaktır.
Şimdi radyo faslı geldi. Ben de arz edeyim
arkadaşlarım da belirtmişti. Radyo 27 Mayıs
tan itibaren nispeten tarafsız ve halka çeşitli
yayınlarla hizmet yoluna girmiştir. Ama bunu
tamamen hükümetin elinden kurtarıp müstakil
bir İktisadı Devlet Teşekkülü haline getirme
liyiz.
Bâzı sorularım olacak, arz »edeceğim. Hiç
âdetim olmadığı için soruyorum; bu fasılda ko
nuşulması da lâzımdır; gazetelerin birtakım
dertleri var. Bunlardan birisi kâğıt fiyatlarının
tanzim ve tevzi işidir.
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü d er'iğimi*
müessese şazete kâğıdı baskı makinaları ve
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saireyi halleden bir müessese olmalıdır. Dün
yanın her tarafında kâğıt fiyatı ucuz olduğu
halde bizde her nedense ucuzlamak temayülü
nü göstermemektedir. Bizim izmit Kâğıt Fab
rikası vardır. Buradan alman kâğıtların fiyatı
yüksektir. Çünkü kendisi ueaza mal edemedi
ği için satarken de ona göre fiyat takdir ede
rek satmaktadır. Ucuz kâğıt satmasına im
kân yoktur.
Gazetelerin baskı işine arkadaşlarım temas
ettiler, ben de bir nebze bu mevzuu üzerinde
duracağım. Arkadaşlar şu anda yani gecenin
saat 10 - 11 inde gazetelerin ekserisi basılmış
durumdadır. Bunlar basıldıktan sonra kamyon
larla büyük şehirlere sevk edilir. Bu sevk et
me işi âdeta bir yarış mahiyetindedir Bu yüz
den kamyon devrilmesi suretiyle bir iki ölüm
vakası da- olmuştur. Saat 10 dan sonra gelen
havadisler gazetelere girmez, bundan sonra çı
kacak gazetelere girer. .Ankara'ya gelir. Bun
dan üç gün evvel halen çalışmakta oldu
ğum gazetenin kamyonu devrildi. Daha evvel
de gene başka gazetelerin kamyonları devril
mişti. Devrilen kamyonların sayısı 11 -dır. Bu
na mukabil üç de şoför ölmüştür. Maksat sadece
gazeteyi erken yetiştirmek. Basın - Yayın Umum
Müdürlüğünü, adının verdiği yetkiye dayana
rak, bu duruma bir çare bulması lâzımdır.
Benim mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Esen ilhan.
ESEN İLHAN — Muhterem arkadaşlarım,
benim konuşmam turizm mevzuu üzerinde ola
caktır. Beni bu dâva üzerine bilhassa durma
ya sevk eden sebep bir seyahattir.
Malûmunuz Profesör Baade Ege Denizi ve
Akdeniz sahillerini dolaşırken, meslekim icabı
olarak, ben de yanında idim. O bizim güzel
sahillerimizi gördükten sonra mütemadiyen
şunları söylüyordu. Artık Amerikalı ve Avru
palı turistler için bu sahiller malûm turistik
sahiller, kokuşmuş yerler olmuştur. Onlar yeni
bakir sahalar arıyorlar. Onlar için Türkiye'den
daha münasip daha güzel daha cazip sahalar
yoktur. Bu durum karşısında da bir gün da
ha beklemeniz siçin için büyük zarardır.
Turizmin; bu memleket için 'bellibaşlı bir
döviz kaynağı olabileceği kabul edilmiş bu
lunmasına rağmen, bu sahada hâlâ ciddî bir
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adımın atılamaması, maalesef bir
hakikattir.
Türk turizminin, her türlü imkânlara rağmen
10 yıldır, 'bu halde kalışının, sebeplerini izaha
lüzum görmüyorum. Oünkü sebepler hepimizin
malûmu... Zaten artık her meselemizde olduğu
gibi, turizmde de bizim için asıl lüzumlu ola
nı, şimdiye kadar yerinde sayışımızın sebeple
rinden ziyade, bundan sonra bu sahada ata
cağımız adımlardı r.
Şimdi gırtlağına kadar borçlu bulunan
Türkiye'nin süratle kalkınması ve hedefe ulaş
tırılması için ne lâzımdır? Diğer ana dâvala
rımızın yanında, bir an önce döviz gelirinin
arttırılması ve tediye açığımızın kapatılması
değil mi?..Şu halde,, ilk iş, verimli kavnaklar bul
mak aramaya lüzum yok : Elimizde öyle bir
döviz kaynağı mevcut ki, bu kaynak, bugünkü
860 milyon dolarlık döviz gelirimizi, bir misli
artıracak kudrettedir.
Turizmin Türkiyemiz için bu kadar mühim
bir membağ olduğunu, bendeniz değil, dünyanın
bellibaşlı turizm mütehassısları açıklıyorlar.
Prof. Baade'nin M. Marcel'in raporları halen
elimizdedir.
Bu membağ bulunmuş, bu membağın kapasi
tesi Ölçülmüştür. Mütehassıs raporları, bütün
Türkiye'yi adım adım dolaşıp, gerekli tetkikat
yapıldıktan sonra hazırlanmıştır.
Artık bundan sonrası bizlere düşüvor: Çalış
mak.. El ele verip turizm seferberliğini ilân et
mek gerekiyor.
Yalnız arkadaşlar, sadece broşürler bastır
mak, takvim yapraklarına istanbul boğazının,
Efes Harabelerinin renkli resimleri basmak,
garson kursları açmak ve şurada burada «Tür
kiyemiz güzel bir memlekettir, her türlü taoiî
ve tarihî zenginliklere sahiptir» demekle, bu
mühim dâva halledilecek zannedilmesin. Hiç
şüphesiz bunlar da lâzım. Ama, işe temelinden
başlamak şfH'ttır.
Bunun için de, süratle plânlı bir turizm sa
nayii faaliyetine geçmeye mecburuz.
Esefle kaydetmek gerekir ki, memleketimiz
de bu yıl da turizm çalışmaları, broşür bastır
mak ve garson , kursu açmak gibi müteferrik
işlerden ibaret kalacaktır. Elimizdeki bütçe ta
sarısı bizi böyle düşünmeye zorluyor.
Artık turizm bültenlerinde, «Yunanistan'ın
turizmden temin ettiği yıllık döviz, Türkiye'»
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ninkinden 10 misli fazladır.», «Yalnız Rodos , Sizler 10 dakikalık konuşmalara alınmış oldu
adasına bir yılda 80 bin turist gelmektedir. | ğunuz için bu müddeti biraz aşarsam müsaade
nizi istirham edeceğim. Bu vesile ile de müsa
Türkiye'ye ise bunun sadece bir misli..» gibi hü
mahanızın suiistimal edilmiş olduğunun telâk
zün verici sözlere tahammül edemiyeeeğiz. Ar
ki edilmemesini bilhassa tekrar rica edeceğim.
tık Efes Lidos'unun, muazzam Türk Riviyera'Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının duru
sının daha fazla bakir yatmasına müsamahamız
munu iki yönden yüksek takdirlerinize sun
kalmadı. Artık Efes, Bergama, Didim, Belkıs
mak isterim.
hazinelerinin ıssız birer harabe sahası olarak
bırakılmasına gönlümüz razı değil.. Ye nihayet
1. Teşkilâtı ve 'bunun sehebolduğu güçlük
turistin, geldiği vapurdan inmeden dönmesinin. I ler.
'• •"
'
önlenmesini ısrarla istiyoruz. Bunun içindir ki,
2. Fonksiyonu ve bu alanda arzu edilen
İnkılâp Hükümetinden rica ediyorum. Yeni Tür
gelişmeler.
kiye'nin kalkınmasında en büyük rolü oynıya1. — Teşkilâtı ve bunun sebebolduğu güç
cak olan turizm sanayiinin tesisine başlama şe
lükler :
refini de kazanmayı ihmal etmesin.
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı veya
Muhterem arkadaşlar, Türk turizm sanayii
Genel Müdürlüğü (çünkü 'bunlardan hangisi
nin kurulması için, çoğu herkesçe bilinen esas
olduğunu kimse ispat edemez) acayip bir teş
ları burada teker teker sayarak, beni dinlemek
kilâttır. Müsaade buyurursanız komisyonda da
için göstermiş olduğunuz müsamahayı suiistimal
kullandığım tâbiri ile «Devekuşu» misaline en
etmek istemiyorum. Ancak, sözlerime son ve
uygun gelen Devlet dairemizdir.
rirken şu mühim noktaya da işaret etmeyi, va
Henüz hir Teşkilât Kanunu dahi olmıyan bu
zife telâkki ederim.
Bakanlıkta bütün yetki Genel Müdürlüğündür.
Turizm sanayiinin kurulması yanında turizm
Bu durum hem Bakanı ve hem Genel Mü
le ilgili olarak halkımıza da öğretmemiz icabdürü şiddetle rahatsız etmekte olduğunu bit'teceden birçok hususlar vardır. Çünkü bir turisti,
rüibe bildiğim için yapacağım dert yanmayı,
sadece bir döviz menbaı olarak kabul ötmek bü
Sayın Bakan ve Genel Müdürün de 'benimseye
yük hatadır. Onların bir de, ücretsiz propagan
ceğine eminim.
dacılar olduklarını unutmamak lâzımdır. Bu se
Bakanlığı ilgilendiren iki genel müdürlük
beple bilhassa* ilk yıllarda memleketimize gel
vardır Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
miş olan turistleri hoş karşılamak mecburiyeti
ğü doğrudan doğruya ve Anadolu Ajansı da
vardır. Bunu da, turistlerle karşı karşıya kala
bâzı bakımlardan bu Bakanlığa (daha doğrusu
cak olan halkımız yapacaktır. Gerçi misafirper
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne)
verlik Türk'ün hasletinde mevcuttur ama, sırası
bağlıdır.
geldikçe ikaz da, alâkalıların mühim vazifde
Bu iki Genel Müdürlüğün birer Teşkilât Ka
rindendir.
nunu da güya vardır. Fakat 'bir 'kimse bu ka
Şu sualimizin de cevaplandırılmasını rica
nunlara göre teşkilâtı gözden geçirmek isterse
ederim.
«ya yanlış bir kanuna baktım veya yanlış bir
Bütçe tasarısındaki; turizm geliştirme ve
teşkilâtı geziyorum»1 diyecek kadar aykırılıklar
kalkındırmanın icabettirdiği inşaat nelerdir?
la karşılaşır. Çok daha mahdut görevlerin ifası
(Alkışlar)
için çok dar bir çerçeveye göre kurulan bu ge
nel müdürlüklerden bilhassa Basın - Yayın ve
BAŞKAN — Sayın Yıldız Ahmet, komis
Turizm Genel Müdürlüğü teşkilâtı çok genişle
yon adına konuşacaklar.
miş ve çok şümullü vazifeler ifa etmektedir.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YILDIZ
Böyle vazifeİeri ifa etmek için ilk kuruluş
AHMET — Muhterem arkadaşlar, ben de bu
bünyesi müsaidolmıyan bu teşkilâtta, mevzuat
bütçenin raportörü olarak Basın - Yayın ve
zorlamaları; kadro hileleri, şurada gösterip bu
Turizm Bakanlığı 'hakkında 'biraz daha »şümul
rada kullanmak, spiker gösterip hukuk müşa
lü ve genel mahiyette mâruzâtta bulunacağım.
virliğinde istihdam gibi çok acayip tertiplere
Gerçi raportörlerin ve sözcülerin konuşmaları
başvurmak zorunda kalınmaktadır. Esasen bu
zaman 'bakımından !bir tahdide bağlanmamıştır. { günkü vazifelerinin şümulü ve iştigal sahaları-
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nın genişlemiş olması muvacehesinde bu daire I rcm ve işletme kısmını Turizm Bankası idare et
mektedir.
nin görevlerini tek bir genel müdürlüğün gereği
Turizm Bankası ile birlikte iyi düzenlenmiş
gibi tedvir etmesine maddeten imkân yoktur.
bir Turizm Genel Müdürlüğünün memleketimiz
Bu sebeple Bakanlık basın ve enformasyon işle
deki turizm faaliyetlerini daha uzunca bir za
rini tedvir edecek bir genel müdürlük, radyo ve
man için, kifayetle idare edebileceğine inanıyo
televizyonları İktisadî Devlet Teşekkülü halin
rum.
de ve B. B. C. ye benzer şekilde idare edecek
bir genel müdürlük ve bir de Türkiye turizm
Kurulacak yeni Genel Müdürlüklerin Başba
faaliyetlerini idare edecek genel müdürlük ol
kanlığa bağlanması ise, düşünülebilecek hal
mak üzere üç genel müdürlük halinde teşkilât [ . tarzlarının en kötüsü olduğu kanaatindeyim.
lanması zaruretine inanıyorum. Bunu gerçekleş !
Zira bu halde Başbakanlık, bu Genel Müdür
tirmek üzere yeni bir Teşkilât Kanunu tasarısı
lükleri bir Devlet Bakanlığına bağlıyacağı tabiî
hazırlanmış ve bütün bakanlıklara da birer su
dir. Böyle üç Genel Müdürlüğün bağlanacağı
reti gönderilmiştir.
j bir Devlet Bakanı da, devamlı başka bir iş yaBakanlıkların mütalâaları da dâhil olmak [ pamıyacağı aşikârdır.
O halde nasıl olsa bir Bakanın bu maksatla
üzere tasarı tekemmül etmiş ve Millî Birlik Ko
mitesine sunulacak hale gelmiştir. Fakat bu ta I görevlendirilmesi zarurî olduğuna göre, bunun
ayrı bir Bakan olması ioabeder.
sarının görüşülmesi mümkün olmadan Millî Bir
Devlet Bakanlıklarının kendilerine bağlana
lik Komitesinin yasama yetkisine tek başına
cak bu çeşit faaliyetlerin koordinesini ve yürü
malik bulunduğu devre sona ermiştir.
tülmesini sağlıyacak hiçbir Bakanlık teşkilâtı
Sözü geçen tasarı Kurucu Meclisimizin tas
yoktur.
viplerine mazhar olursa kanunlaşacak ve Basın
Birkaç kelime ile Anadolu Ajansı hakkında
- Yayın ve Turizm Bakanlığı da içinde bulun
da
mâruzâtta
bulunayım.
duğu anormal durumdan kurtulmuş olacaktır.
inkılâptan sonra tedvirle vazifelendirildiğim
Bu, teşkilât bakımından ileri sürülen diğer bâ
ilk Devlet dairesi olarak bu Ajansa gidip duru
zı hal şekilleri hususundaki görüşlerimi de arz
munu ilgililerden öğrendiğim zaman bir serap
etmek isterim.
görmüş gibi oldum.
Kurulacak genel müdürlüklerin Başbakanlı
Teşkilâtı objektif bir şekilde inceledikten
ğa bağlanması veya bir Turizm Bakanlığın kuru
sonra «burası nedir» gibi bir soruya verilecek
larak diğer iki Müdürlüğün de Başbakanlığa
cevaplar arasında «Ajans» kelimesi muhakkak
bağlanması suretiyle Basın - Yayın ve Turizm
ki, en başta akla gelenler arasında olamazdı.
Bakanlığının lağvı fikrini savunanlar vardır. Bu
hal şekilleri kanaatimce Bakanlığın fonksiyonu
Müntehir zulüm idaresinin (başı, ki Basın - Ya
nu Ve mevcut dairelerin vazifelerinin mahiyet
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünü bir özel ka
ve şümulü hakkında kâfi inceleme yapılmadan
lem müdürlüğüne ve radyoyu da basit bir mikvarılan peşin kanaatlere dayanmaktadır.
rofone çevirdi, bu işte Anadolu Ajansını da ih
mal etmedi. Onu da müntehir idare bir postaEvvelâ bir Turizm Bakanlığı kurulması fik
haneye
döndürmüştür.
rini ineeliyelim . Bu fikir cazip görülmekle IberaIber, halen Genel Müdürlük teşkilâtında bir daire
Muhterem arkadaşlarım, bütçesini' görüştüğü
'tarafından idare edilmekte olan turizm teşkilâtı
müz bakanlık ve bağımsız Devlet dairelerinden
nı bir anda Bakanlık seviyesine çıkarmanın pek
hemen hepsi için işittiğimiz müşterek bir dilek
isabetli bir hareket olmıyacağım belirtmek is . vardır. O da «Teşkilât Kanununu kabul buyu
terim.
rursanız» dır.
insan bunların hepsi yeni mi kuruluyor veya
Bu hem içeride, hem de dışarıda çok büyük
mikyasta bir teşkilât, genişletilmesini gerektirir. I niçin teşkilâtlarının gerektirdiği gelişme şimdiye
(kadar akla gelmemiştir, demekten kendini ala
Aksi halde cüce bir Vücuda kocaman bir baş tak
mıyor.
ma gibi çok acayip bir hareket olur. Hali ha
zırda plânlanan ve girişilen turizm faaliyetleri
işte bunun içindir ki, Yüksek Meclisin kuru
de bir Bakanlık teşkilâtını gerektirecek derece
culuk vasfı yalnız yeni bir Anayasa ve Seçim
ye gelememiştir. Esasen bu faaliyetlerin yatı- I Kanunu yapmasından değil, bütün Devlet teşki-
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lâtmın çatısını modern esaslara göre yeniden kur
mak gibi çök şümullü bir vazifeyi deruhde etmiş
olmasındandır. Bu sebepledir ki, gelecek iktida
rın da büyücek bir zamanı bu kuruculuk faali
yetleri ile geçecektir.
©öyle harab halde tevarüs ettiğimiz Devlet bi
nasının malzemesinin önemli bir kısmı da maale
sef yeni bir bina yapmıya elvermiyecek derece
de bozulmuş olarak devralınmıştır.
2. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının
fonksiyonu; herkesin dışarıdan en kolay idare et
tiği, fakat vazifeyi devralınca kimseyi memnun
edemiyeceği bu Genel Müdürlük ve Bakanlığın
toplum hayatımızda iş ve dış politikamızda ve
ekonomik alanda çok önemli bir fonksiyonu var
dır.
a) Radyo içe ve dışa karşı Devletin her aiı
sesini duyuran, asla bağdaşması mümkün olmıyan arzu ve temayülleri ayni cins yayınlarla
tatmin etmek gibi bir halin imkânsız problemini
çözmekle görevlendirilen radyo idaresinin güçlük
lerini yüksek takdirlerinize sunmak isterim.
Dünyanın örnek aldığı ve hayranlık duydu
ğu BBC nin Müdürü ile yaptığım bir mülakatta.
«Kanaatimce dinleyicilerini en çok memnun et
me bahtiyarlığına ulaşan bir müessesenin başın
da bulunuyorsunuz» dediğim zaman «BBC İn
giltere'de en çok şikâyetlere sebebolan müessese
dir.» mukabelesinde bulundu.
Son yıllarda radyonun memleketimizdeki kul
lanılışı ise, kimsede şikâyet edecek bir istek dahi
bırakmamıştır. Çünkü düzelmesine ümit beslenemiyordu.
Hazırlanan ve kanunlaşması için yüksek tas
viplerinize sunulacak olan kanun tasarısında,
radyonun tâbi olacağı statü ve işletmenin daya
nacağı prensipler çok teferruatlı şekilde derpiş
edilmiş bulunmaktadır.
Gene Devlet Radyosu Statüsü muhafaza edil
mekle beraber, geniş muhtariyeti haiz ve batıda
ki örneklerine benzer şekilde bir bünye ve işlet
me vücut bulmuş olacaktır. Bu şekilde bir düzen
kurulurken bütün müesseseler için göz önünde
bulundurulması gereken bir prensibi yüksek tak
dirlerinize sunmak isterim.
Böyle kuruluş devrelerinde ve genel olarak
harb, ihtilâl ve her türlü olağanüstü toplumsal
değişiklikleri takibeden devrelerde insanlar bir
evvelki devrenin tesirinden kurtulamazlar. Aynı
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hâdiselerin o büyük reaksiyona sahiboİan hatala
rın ve kötü gidişin bir daha tekerrür etmemesi, kı
sacası eski durumun hortlamâması baş endişeyi
teşkil eder. Sayıları çok az kimseler, ancak bu
psikolojik davranıştan kurtulabilirler. Bunun ger
çekliğini ifade etmek için bir de «tarih tekerrür»
tekerlemesi icadedilmiştir. Bu ifadenin ihtiva et
tiği hakikatten fazla, hatası mevcudolduğuna
inanırım. Gerçekten, tarih ayniyle hiç tekerrür
etmez. Tekerrür etseydi tarih olmazdı, zaten.
Fakat aynı sebeplerin birbirine benzer hâdisele
rin kaynağı da olabileceği bir hakikattir.
Bu hususları arz etmek isteyişimin sebebi yap
mak istediğimiz her işte ve kurmak istediğimiz
her müessesenin arka fonunda, düşük zulüm ida
resinin korkunç hayalini görmekten kendimizi
bir türlü alamayışımızın bende uyandırdığı en
dişedir.
Muhterem arkadaşlar; gelecekte bir Menderes
çetesi ve onun sefih zihniyeti bir daha hortlayamaz. Hortlamasına imkân vermemek de hepimi
zin vatan ve namus borcudur.
Bunun içindir ki, arz ettiğim statüyü iktisabettiği takdirde Devlet radyosunun, artık bir da
ha tezvir makinası, haysiyet ve itibar törpüsü ha
line gelmiyeceğine inanmak lâzımgelır.
b) Basın işleri : Basın - Yayın ve Turizm
Genel Müdürlüğünün en hoşlanmadığım bir ta
rafı,. basını kontrol ve dirije eder. Basın kelimesi
üzerinde Ilhami Soysal arkadaşım da durdu ve
bu kelimeye karşı afedersiniz allerjisini ifade
etti. Esasen böyle faaliyetlerin topunu terkederek sadece basınla Hükümet arasında bir irtibat
vazifesi görmekle yetinmesi şart olduğu inancın
dayım.
Demokrasilerde dördüncü kuvvet diye kabul
edilen basının muhtacolduğu hürriyet ve kamu
oyunun gerçek bir aynası olabilme sureti, her
türlü kontrol ve vesaiti esasından reddeder. Ba
sın hürriyeti Anayasa teminatı ve tahditleri ile
bu esas prensibe göre tedvin edilecek mevzuatla
sınırları belirtilebilecek bir kavram olarak anlaşıl
malıdır. Bizzat basın müessesesi de bu anlamda
kendine düşen rolü ifa etmelidir. Türk Basını her
zaman olduğu gibi, bugün de böyle bir rolü göğ
sümüzü kabartacak şekilde, şerefle ifa edebilecek
bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır.
C) Turizm : Hakkında herkesin çok şeyler
söylediği ve edebiyatını hepimizi bıktırıncaya ka
dar yaptığı bir konudur.
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Bu önemli konu üzerinde uzun uzadıya konu i bir değişiklik yapılmıştır. Siciller o ana kadar
şarak, vaktinizi almak istemem. Fakat birkaç
ki, faaliyetler ve dışarıdan istenen raporlara
cümle ile meseleyi yüksek takdirlerinize arz et
dayanılarak yapılan bu değişikliklerde beşe
mek isterim.
rin hiçbir zaman kaçmamryacağı bâzı hatala
rın yapılmadığını; bu işi yapmış mesul bir in
Turizm denince şu işlerin yapılması gerekir.
san olarak asla iddia etmemekle beraber isa
Turist henüz memleketinden ayrılmadan Türki
bet yüzdesinin büyük olduğuna yürekten ina
ye hakkında yeter bir bilgi elde etmeli ve gelme
nıyorum. Hiç hata yapılmadı demiyorum, çün
arzusu uyandırılmış olmalıdır. Memleketimizle ilk
kü hiç hata yapmazların veya öyle oldukları
temasa geldiği noktadan itibaren, gümrük işleri,
nı iddia edenlerin yeri Yassıada olduğu cümle
emniyetin gerektirdiği işlemler, para meselesi,
nizin malûmudur. Fakat yapılan her değişiklik
mahal hakkında en kolay bilgi edinebilme, ulaş
ve yeni tâyinin hesabını vermeye her zaman
tırma vasıtası, otel, eğlence imkânları, memleket
hazır olduğumu bu mukaddes kürsüden temin
içinde seyahat kolaylıklarına muhtacolduğu gibi,
ederken ekseriya «onun yerine ben» arzusu
bütün halk tarafından da tam bir hüsnü kabul
nun endirekt tezahürünü temsil eden, seslerin
görmelidir. Bu işlerin yapılabilmesi için bütün
sahiplerinden tam bir vicdan muhasebesi yapbakanlıkların katılacağı müşterek bir plânın tat
tiktan sonra ilgili ımercii daha belirli ve ke
biki gerekir. Ayrıca yeterli bir yayın ve milletin
sin ifadelerle tenvirde bulunmalarını istirham
bu konuda genel bir eğitimi zaruridir.
edeceğim.
Bu hedefe ulaşmak için hayırlı bir baş
langıç yapmakta olduğumuzu memnuniyetle be
Birkaç kelime ile bir konunun önemini be
lirtmek isterim. Turizm hakkında harcıyacalirtmek isterim Dışardaki temsilcimiz tanıtma
ğımız her liranın çok bereketli mahsul vere
mızı sağlıyacak, memleketimize turist celbini
cek bir tohum olarak kabul edilmesi gerekir.
temin edecek, bizleri bulundukları memleketler
deki fikir kanaat ve faaliyetlerden haber
Bu hususta .bir noktaya temas etmek iste
dar edecek, elçiliklerimizle paha biçilmez hiz
rim. O da memleketimize gelecek turistlerin
metlerde bulunacak ve dönüşte de oradaki
memleketimizi
yadırgamamaları hususudur.
müktesebatları ile memleketimize önemli hiz
Memleketimize gelen turistler uzun bir zaman
metlerde bulunacak olan dış basın' temsilcile
kalmazlar. Gelirler ve giderler. Memleketimize
rimizin önemli fonksiyonu izahtan varestedir.
gelen Batı dünyası turistlerinden ziyade*Or
Kısaca propaganda mevzuuna temas etmek
ta - Doğu milletlerinden meselâ İran, Irak,
istiyorum. îçte ve dışta ki başlıca propaganda
Suudî Arabistan, Suriye ve Ürdün gibi mem
vasıta ve imkânlarını sinesinde bulunduran
leketlerin turistleri memleketimize Batı dünya
Basın. - Yayın ve Turizm Bakanlığının bu alan
turistlerinden daha çok gelmektedirler. Bun
daki görevi çok önemli olduğu kadar da çok
lar bilhassa istanbul'un güzel Boğaziçinin
güçtür. Propaganda herkesin kolay tenkid et
manzarasına imrenerek memleketimizi
ziya
tiği fakat çok nadir kimselerin başarı ile icra
ret etmektedirler Bu husus bütün bakanlıkları
edebildiği bir faaliyettir.
ilgilendirir. Bu sebeple bu turistlere gerekli ko
laylığın sağlanması zaruridir.
Bu bilgi, teşkilât elemanı ve para istiyen bir
Bâzı kolaylıklar sağlanması lâzımdır. İngil
iş olduğu kadar da, Devlet çapında plân ve
tere, Fransa ve sair memleketlerden gelecek
koordinasyon isteyen çok komplike bir faali
insanlar burada para harcıyacaklardır. Ge
yetler manzumesidir. Memleketimiz bu arz et
tirdikleri dövizler için bizimle para münasebet
tiğim elemanların hiçbiri bakımından istenen
lerinin daha önceden ve o mahaldeki temsilcile
seviyeye yaklaşmış olmadığını, esefle kaydet
rimiz tarafından halledilmesi lâzımdır. Burada
mek isterim. Bu hususta diğer memleketlerin
ufak tefek para kaçakçılığı olabilir, fakat bu,
harcadağı paralar astromik sahalara ulaşmakta,
döviz tasarrufumuzu mümkün kılar.
kullandığı elemanların resmî sayısı dahi çok
Biraz da dış temsil işine temas etmek iste
büyük, teşkilâtlan çok geniş ve hele Devlet
rim.
çapında koordinede yürütülmesi için harcanan
inkılâptan sonra dış teşkilâtta çok büyük
emekler çok muazzamdır.
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Bu durum muvacehesinde, propaganda ala
nında Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığından
istediklerimizi yapabilmesi için duadan ve acı
tekniklerden başka önemli bir yardımda bulun
madığımızı belirtmek isterim.
Bir iki kelime de radyolar hakkında söyle
nen sözlere temas edeyim. Radyolar Türkiye'de
seslerini pek duyuramıyorlar. Oldukça kuvvet
li istasyon halinde değildirler, izmir, istanbul,
Erzurum ve bir de Güneyde kurulması derpiş
edilmiş bulunmaktadır. Bütçede bunların tah
sisatları vardır. Bunlar yapıldığı zaman mem
leketin her tarafından radyo neşriyatı yapmak
mümkün olacak ve her taraf dinliyecektir. Bun
lar yapılıncaya kadar kısa dalgalar faaliyete ge
çirilmiştir ama, bu da kâfi değildir. Onun
için kısa dalga neşriyatı bilhassa Orta - Doğu
nun her tarafından duyulmaktadır. Yeni istas
yonlar kurulduktan sonra bu kısa dalgalar da
bu istasyonlar tarafından beslenebilecektir. Bü
tün bunlarla beraber bu teşkilâtta çalışan kıy
metli elemanların herşeye rağmen başarı ile
hizmetler ifa etmekte olduklarını kaydederek
sözlerimi bitirirken Devekuşımun memleketimiz
için birçok yönlerden «Devlet kuşu olmasını»
temenni eder, teşkilâtta çalışan kıymetli ele
manlara her şeye rağmen, başarılı hizmetler
ifa ettiklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kınık Nuri.
KINIK NURl — Teşekkür ederim,
veriyorum.

sıramı

BAŞKAN — Sayın Onat Arif Hikmet (Yok
sesleri) Sayın Ekşi Oktay.
EKŞÎ OKTAY — Feragat ediyorum efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Kaflı Kadircan.
KAFLI KADlRCAN — Gazetelerin değeri
ni fazla izaha lüzum yok. Okul kadar -mühim.
Millî Birlik Komitesi köylere uçaklarla gazete
attı. Bu da Basının önemine delildir. İşleri iyi
gitmiyen Hüküm etler istibdada sapar, istibda
da sapan hükümetler basma baskı yapar. 27
Mayıs 1960 tarihine -kadar iktidarda kalanlar
da öyle yaptılar. Bu baskı iki cepheli idi; biri
kanunî, diğeri iktisadî dir.
Kanunî baskının ne kadar ağır olduğunu bi
liyorsunuz. Fakat iktisadî baskı daha az kor-
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kuııe değildi. Hapis ve para cezaları şu veya
bu basın mensuplarını sarsar, muztaribeder.
Fakat iktisadî baskı her basının kökünü kuru
tur, basın mensuplarım açlığa mahkûm eder.
Besleme basın yaratır.
Eski iktidarın yapt'ğı iktisadî baskılardan bi
ri de gazete kâğıdını imâl, ithal ve satışı izmit
Kâğıt Fabrikasına bırakmak suretiyle olmuştur.
Bunun zararları var? izaha lüzum yok, bilir
siniz.
Ayrıca kâğıdın fiyatı birkaç sene önce 85 ku
ruşken daha sonra 215 kuruşa yükselmiştir. Mil
lî Birlik Hükümeti 15 kuruşu tenzil etti, şimdi
200 kuruştur.
Kâğıdın kilosu 85 kuruşken, 25 kuruşa sa
tılan gazete bugün de • 25 kuruştur. Bir tane
gazetenin yalnız kağıdı 11 - 12 kuruş tutar.
bundan sonra kurşun, matris, elektrik, gaz,
telefon tamir. Amortisman, muharrir, muhasip,
müstahdem masrafları da gelir. 50 - 60 bin satan
bir gazetenin aylık masrafları üç yüz, dört yüz
bin lirayı bulur. Tesisleri olan gazeteler mas
rafları karşılar görünürse de sermayeden yemek
tedirler, bir müddet sonra tesisleri eskiyip yeni
lemek lâzımgelince şaşırıp kalacaklardır.
Bir tane gazetenin maliyeti 22 kuruş kadar
dı, bayilere ortalama 17 kuruşa verilir, aradaki
beşer kuruş farkı ilân paralariyle karşılamaya
imkân olmuyor. Bu sebeple meselâ istanbul'da
çıkan gazetelerin iki üç tanesinden başka hepsi
zarar etmektedirler. Geçen sene bir gazete sahibi
günde 50 - 60 bin satışa rağmen 840 bin lira za
rar ederek gazetesini devretmek zorunda kaldı.
Bu zararın başlıca sebebi kâğıt fiyatlarıdır. Bir
çok iptidai maddeler gümrükten muaf olduğu
veya indirmeli tarifeye tâbi tutulduğu halde ga
zete kâğıdı fiyatları izmit Kâğıt Fabrikasının
imalden doğan zararları kapasite bahanesiyle
yükseltilmiştir. Bu fabrikanın ithalâtçılık yap
ması demokratik midir? Hangi çeşit fabrikaları
mızın iptidai maddesi şu veya bu müessesenin
zararını kapatmak için inhisar altına alınmıştır?
Fikir işçilerinin durumlarını ıslah için bir
kanun çıkarıldı, fakat basındaki iş verenlerin du
rumlarını ıslah etmezsek onlar fikir işçilerinin
paralarını bankmot basarak mı ödiyecekler?
Her ne şekilde olursa olsun gazete kâğıdının
fiyatı hiç olmazsa yüz elli kuruşa indirilmek lâ
zımdır, bu yapılmazsa bir müddet sonra yüzlerce
basın mensubu ve basın işçisi açıkta kalacaktır.
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Hükümet kâğıt fiyatlarını indirmezse gazete
lerin fiyatını yükseltmekten başka çare yoktur.
Gazetenin 50 kuruş olması zaruridir. Fakat bu
hususta gazete sahipleri anlaşamıyorlar, fiyatı
Hükümetin tesbit etmesi ieabediyor.
Devlet derse ki, «ticaret serbesttir, fiyatlara
karışmayız» mahallebinin, sütlâcın, taksinin ve
her türlü malın fiyatına ne diye karışır? Gazete
fiyatını da Hükümetin tesbit etmesi şarttır, çün
kü, gazeteler arasında öldürücü bir rekabet var,
kuvvetlidir, zayıfları yok etmek hırsı içindedir
ler. Fazla zengin olanlar fiyatı bir müddet yükseltmiyecekler, fakat ötekileri yere serdikten ve
onların okuyucularını avladıktan sonra mutlaka
yükselteceklerdir. Nitekim vaktiyle 15 kuruştan
25 kuruşa çıkarılırken öyle oldu. Kaldı ki, gaze
telerin tesisleri birer millî servettir, Hükümetin
foir vazifesi de öldürücü rekabet yüzünden millî
servetin mahvolmasını inlemektir. Eski iktida
rın basma koyduğu iktisadî baskı devam etmek
tedir ve bu hal 27 Mayıs İnkılâbının ruhuna ay
kırıdır. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tez Hasan.
TEZ HASAN — Basın - Yayın mensubu ve
gazeteci olmadığım halde Basın - Yayın bütçe
sinde söz almam sakıt Demokrat Parti hayatı
pahalandırıp sonradan radyodan memleket ik
tisadiyatım pembe renkli göstermesi dolayısiyle söz almalk zaruretini duydum.
Muhterem arkadaşlar; Basın - Yayın Bütçe
sinin müzakeresi icra olunduğu 1958, 1959 ve
1960 senesi Bütçe Komisyonu ve Umumî Heyet
te bu ' mevzu üzerinde durmuş her defasında
sakıt iktidarın mensupları tarafından ve millet
yaptıkları kanunsuz işlerini duymasın diye bi
zi konuşturmamak için müşkülâta ve tenkide
uğramıştım. Şimdi muhterem inkılâp Hükü
metinin muhterem vekilinin ve yüksek Kurucu
Meclis üyelerinin huzurunda bütün meseleleri
tam bir hürriyet havası içinde arz edeyim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
Demokrat Partinin okuttuğu mevlûtler, da
ha, evvel okuttuğu mevlûtler Yassıada'ya gide
ceklerini bilen bu zalimler hayatta iken Ikendi
ruhlarına fatiha okutmuşlardır. (Gülüşmeler)
Muhterem arkadaşlarım; 1960 yılı Bütçesinin
yapıldığı ve Menderes'in de hazır bulunduğu
bir toplantıda konuşurken söylediğim ışeyleri
şimdi de yüksek huzurunuzda tekrar edeceğim.
Sene 1960 Şubat ayı içinde Basın - Yayın ve

#

O :3

I Turizm Vekâleti bütçesi müzakere edilirken
evvelâ Ankara Mebusu arkadaşım sayın Bülent
Ecevit bir karar olmadan vatan cephesi açılma
sı hususunu meyzuubahsettiğinde hiçbir yerde
resmî kaydı olmıyan bu cepheye sayın Ecevit
sahte vatan cephesidir, bunu Devlet Radyosu
ile ilân edemezsiniz, yarın bunun hesabı sizden
sorulacak demişti ve bu suiistimal yolundan
vazgeçmelerini tavsiye etmiştir. Bu yüzden
millî servetin de heder olduğunu söylediği za
man sıra kapaklarını kırmak ve bizlerin yüzle
rine fırlatma neticesinde bir Mebusun da kafa
sından yaralanmasına sebeboldu. Allah razı
olsun, şanlı Türk ordusu topunun kafasını ya
rıp götürdü.
Muhterem arkadaşlarım, 28 Şubat 1960 gü
nü Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynen şu
konuşmayı yapmıştır. Zabıt ceridesinden aynen
okuyorum.
«Reis Agâh Erozan». Allah bir daha nasip
etmez. (Gülüşmeler)

I
I
I
I

REİS — Hasan Tez.
HASAN TEZ (Ankara) — (*Soldan alkışlar)
Bu Radyonun adına «Devlet Radyosu» diyoruz.
Devlet işlerini doğru olarak Türk milletine duvurmakla vazifeli radyodur. Bu radyo Demokrat Partiye hizmet edemez. Bunun için Demokrat Partiye hizmet eden bu radyonun bü
tün masrafının Demoikrat Parti genel merkezi
tarafından ödenmesi lâzımdır. Bu haliyle «Devİet Radyosu» isminin «Radyo» olaraik değişti
rilmesini teklif ediyorum.
Murakabenin kuvveti Demokrat Parti Ge
nel Başkanlığı ile, Başvekilliğin bir şahıs uh
desinde toplanması suretiyle ihlâl edilmektedir.
(Soldan, şiddetli gürültüler)

Allah sizi bu milletin başından yok etsin,
inşallah (Soldan seni yoketsin sesleri) (Sağ
dan alkışlar)
ArSâdaşlar zamanında bu zihniyeti müdafaa
eden insanlara müsamaha etmek vatanperverlikle
kabili telif değildir. Huzurunuzda kendisine çok
hürmetim olan bu vesile ile muhterem Bakandan
bir sual soracağım; Demokrat Partinin radyo ile
yaptığı ilânlar dolayısiyle Bu partiye bir borç çı
karılmış mıdır? Çıkarılmışsa bu borcun tahsili
cihetine gidilmiş midir? Demokrat Partinin tüc
carlardan zor kullanmak suretiyle aldığı milyonj 1ar vardır. Bu paralar sakıt Vatan Cephesine sarf

B :7

26.2 . 1961

edilmiş ve bâzı insanların kesesine girmiştir. Bu
paraların da tahsil edilip edilmediğini istirham
ettikten sonra yine Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden ifade ettiğim bir hususu bir kelime ile ifa
de edip Muhterem Vekilden bunun cevaplandırıl
masını rica edeceğim.
Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti birçok mem
leketlere bassın ataşeleri göndermektedir. Bu mem
leketlere gönderilen basın ataşeleri hangi partiye
mensupturlar lisan biliyorlar mı sormuştum.
Demokrat Partiden mebusluğunu kaybeden, De
mokrat Partiye çok hizmet ettim diyen, Vatan
Cephesi ocaklarında faaliyet gösterdim diyen in
sanlara Adnan Menderes para enflâsyonu yap
tığı gibi, rütbe enflâsyonu da yapmak suretiyle
önüne gelen insana rütlbe dağıtmıştır. Demokrat
parti zamanında dışarıya gönderilmiş olan bü
tün basın ataşelerinin geri çağrılmasını ve yerle
rine ehil olan basın mensuplarının gönderilmesi
hususunda bir tedbir düşünmekte midirler. Sayın
Vekilden bu suallerimin cevabını isterken, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
(BAŞKAN — Sayın Emin Soysal.
SOYSAL EMİN — Bendeniz huzurunuzu
işgal etmiyecektim. Arkadaşlar temas ederler di
ye bekledim. Bir noktayı, Kurucu Meclis huzu
runda açıklamak ieabettiği için kürsüye çıktım.
Esasen her vakit bu kürsüye çıkmak istemiyorum.
Tefekkür sahibi arkadaşlarımızın konuşmalarını
dinlemeyi, o konuşmalardan istifade etmeyi ter
cih ediyorum. Ben konuşmaktan çok, dinlemeyi
hayırlı bulurum.
Muhterem arkadaşlar, bizim ceza hukukumuz
da, hukuk sistemimizde bir açıklık vardır. Ferdin
hukukunun lâyıkı veçhile siyanet altına alınama
mış olmasıdır. Size bir misal arz edeceğim.
İngiltere Kiralı George Parlâmentoda senelik
nutkunu vermiştir. Bu nutku beyenmiyen orta
halli bir gazeteci, Kiralın nutkunu şiddetle tenkid ediyor. Kıral Dahiliye Nâzın Huseley'e emre
diyor. Bu gazetede çalışanlar, matbaada çalışan
ların hepsi birden tevkif ediliyor.
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
BABAN CİHAT — Hangi tarihte?.
SOYSAL EMİN (Devamla) — Bu sual ye
rinde mi Sayın Bakanım. Genç gazeteci mahke
meye müracaat ediyor. İngiltere'de mahkemele
rin istiklâli malûm. Muhakeme oluyor, gazeteci
ler tahliye ediliyorlar. Gazeteci bir de tazminat
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dâvası açıyor, hukukî şahsiyeyi ihlâl ettiğinden
dolayı, İngiltere Kiralı 90 bin siterline, Dahiliye
Nâzın da 4 bin sterline mahkûm oluyor.
Şimdi burada hukuk sistemindeki açıklığa mi
sal arz ettim.
Düşükler zamînında, Allah göstermesin, Allah
kimsenin başına vermesin. Neyse, geçelinrbunu.
Akis Dergisi Yazı İşleri Müdürü, vaktiyle bir
yazıdan dolayı derhal tevkif edilmişti. O zaman
Başvekil olan Menderes, işte fare gibi kulakların
dan tutarız diye haykırıyordu. Daha muhakeme
neticelenmemiş, henüz ortada bir karar yok, bu
nu söylerken. Fakat ne oldu? Bir hafta sonra,
mahkeme beraet kararı verdi. Çocuk dâvayı ka
zandı, çıkıp geldi evine. Bunun mükâfatı olarak
bir geçmiş olsun dendi kendisine. Çoluk çocuğu
nun, ailesinin sevinmesinden ibaret kaldı. Akba
bamız hapisten kurtuldu çıktı geldi dediler.
Bu sözleri sÖyliyen bir nâçiz arkadaşınız ola
rak ben de 1950 de iktidar değişmesinin akabin
de bir fantazi yazıdan dolayı Cebeci'deki hapsanede bir gece kaldım. Sonra çıktım, gittim evime
<joluk çocuk sevindi, a, babamız geldi dediler. İşin
başında, Devlet, Hükümet her kuvvete başvurup,
istediğini yapabiliyor. Fakat neticede beraet ka
rarı olduğu zaman ilgili vatandaş bir geçmiş ol
sunla kalıyor. Bu durum şarklılığın bir mütem
mimidir. Sayın Bakanın dikkatini çekerim, bu sü
ratle tadile değer.
Arkadaşlar, bir savcının bir hâdiseden dolayı
beş sene ağır hapis 12 ay da sürgün cezası ver
diğini gördük. Reisicumhur hazretlerine haka
ret ettiği iddiası ile, bir kelime hürmetsizlikte
bulundu, diye, bir sene ağır hapis cezası veril
diğini gördük. Hakareti tazammun eden bir iki
kelime yazarsa, beş sene ağır ihapis cezası var
ama, haksız yatarsa, beraet ederse bir şey yok.
Bu kanun bize Roma Hukukundan geçmiş
tir. Cumhuriyetin pasında, ilk sıralarda oradan
almıştık, birçok hukuk kaidelerini, hükümlerini.
Demokrat Parti iktidara geçince bu cezaları bir
kaç misli artırdılar. Bu Roma Hukukundan geç
miş olan hükümler ta öğüst'e kadar gider. Dev
let reisine hakaret cezası oradan alınmıştır. Ama,
bilmezler ki, öğüst kanunun oğlu telâkki edil
mektedir, oradaki hükümler buradan doğmuştur.
Bizim hukukçulanmız aynen bize nakletmişlerdir.
Bunun neticesinde Yassıada'yı boylamışlardır.
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kü durum mukayese edildiği zaman durum bil
Devlet Reisi tenkid edilebilseydi, onlar bâzı
hassa nazarlarda belirmektedir.
şeyleri yapamazlardı. Suiistimallere göz yuma
Arkadaşlarım, hatırımdan çıkmadan bana
mazlardı, hediye aldıkları köpeği Devletin bir
tevcih edilmiş bulunan, bana vâki olan bir iki
müessesesine satamazlardı; bugün de Yassıada'da
{ suali hemen cevaplandırmak istiyorum. Hasan Tez
olmazdı.
»
arkadaşımız, radyodaki suiistimalleri, bu arada
Hüseyin Cahit Yalçın g i b i d i r şahsı, memle
Demokrat Partinin borçlarının ne olduğunu
ketin demokratik gelişmesinde hizmet etmiş olan
sordu. Düşük iktidarın geçmişteki hareketleri ile
bir adamı; yazdığı, tercüme ettikleri kitapları
bizim, ilgimiz yok. Yaptıkları suiistimaller Yük
üstüste koysam benim boyumu geçiyor, bu muh
sek
Soruşturma Kuruluna intikal ettirilmiş, ra
terem adam hakkında^ 85 yaşında Devlet Reisi
kamlar hatırımda yok, zannederim 9 - 10 mil
nin donanmayla seyahatini tenkid ettiği için ta
yon civarında bir zimmet tahakkuk etmiş bulu
kibat yapılmıştır. Biliyor musunuz, bu seyahat
nuyor.
donanmaya, dolayısiyle Devlete milyonlara malEmin Soysal arkadaşımız, 158, 159, 160 ncı
ı olmuştur. Bunu tenkid ettiği için ve bâzı gavriahlâki hareketleri şiddetle tenkid ettiği için, Baş
maddelerden bahsetti. Kendi fikrine aynen işti
vekil Beyefendi hazretlerine dokunduğu için 85
rak etmekteyim, tensibed erlerse, bu meseleyi
yaşında bir pîr, bu değerli adam ki, bugünleri
Adalet Bakanına nakledeyim, kaldırılması isti
görmesini çok isterdim Allah'tan, götürüldü
kametinde lâzımgelen tedbirleri almaya çalışa
hapsedildi. Sebebi bizim hukuk sistemimizdeki
lım.
aksaldık, eksiklikten gelmektedir. Sayın Bakan
SOYSAL EMÎN — Teşekkür ederim, efen
dan bu işin ele alınıp düzeltilmesini beklerim.
dim.
Zaten kendisi demokrasi sahasında, demokrasi
nin memleketimizde yerleşmesi, gelişmesi husu
BASIN - YAYIN VE TURÎZM BAKANI
sunda mücadele etmiş olan, mücadele eden hür
BABAN CÎHAD — Arkadaşlarım, evvelâ teşki
fikirli, değerli bir arkadaşımızdır.
lât kanunu üzerinde durdular. Basında da du
ruluyor, bu konu üzerinde. Hazırladığımız tar
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
sarı Bakanlar Kuruluna intikal ettirildi. Bütçe
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan.
müzakerelerinden sonra Seçim Kanunu ile Ana
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
yasa arasında veya bütçe ile Seçim Kanunu
BABAN CÎHAD — .Çok muhterem değerli ar
arasında, imkânını bulur tasvibinizle, destekle
kadaşlarım. gecenin bu ileri saatinde sözlerime
menizle bu kanunu çıkarabilirsek sanıyorum ki
başlarken nazarlarınızda eski devrin Basın - Ya
memlekete büyük bir hizmet etmiş oluruz, ve bu
yın bütçesini teeessüm ettirmek istiyorum. O
Bakanlığı Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımızın
Basın - Yayın bütçeleri daima kavgalı ve gürül
dedikleri gibi bir devekuşu olmaktan kurtar
tülü olurdu, daima kalbler kırılırdı. Ve daima
mak çaresini buluruz. Ben de birçok arkadaş
bu Bakanlık, 10 sene bu Bakanlığı işgal eden
larım gibi bu Bakanlığın isminden basın keli
kimselerin baskısında kalmış, fonksiyonunu ya
mesinin çıkarılmasına taraftarım. Bu Bakanlık,
pamaz hale getirilmiş, bir alet olarak kullanıl
omurgası, amudifakarisi tu ı izm olan bir Ba
mıştı. Bu yüzden namuslu insanlar, tenkid eder,
kanlıktır. Bu Bakanlığın faaliyeti daha çok ge
fakat hiçbir tesir edemezlerdi.
rek dışarıdan turistler getirmek ve gerekse
dışarıya yayım yapmak ki bu daha zordur. Bu
Arkadaşlarım, çok şükür bugün, sükûnet
bakımdan turizm veya enfermasyon ve Turizm
havası içinde Bakanlığın meselelerini, turizm ba
Bakanlığı
denebilir. Bu isim daha yerinde ola
kımından, ekonomik bakımdan gelişmesi için,
caktır. Şimdiki ismi eski günleri hatırlattığı
bünyesinde neler yapmak lâzımgeldiğini, bu
için bunun sizler gibi ve çok muhterem meslek
memleketin basınının daha iyi çalışma imkânla
taşların gibi. değiştirilmesine taraftarım.
rının nasıl sağlanacağını, bu âmme hizmetinin
daha iyi görülebilmesi için hep beraber düşün
Arkadaşlarım, basın ataşelikleri hakkında
mekteyiz, icabeden tenkidleri yapmakta çarele
Derviş Sami arkadaşımızın sözleri üzerinde du
rini bulmaya çalışmaktayız.
racağım. Hırsızlık suçu ile suçlandırılmış bir
Geçen devirdeki hâdiselerle, 1 utnmla, bugünırkadaşm, açık kalble söylüyorum, vazifede ol-
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duğunu, böyle bir şeyin bulunduğunu bilmiyo
rum, bundan haberdar değilim.
Bu Meclis kürsüsünden, madde ve isim zik
retmeden, müphem, suizannı davet edecek ma
hiyette konuşmak, doğru değildir. Bunun is
mini vermesini, rica edeceğim. Tahkikat yap
tıracağım, eğer suçlu bir arkadaş varsa vazi
fesine son vereceğim. Bunu açıkça söylemekte
hiçbir mahzur görmemekteyim. Derviş Sami
tecrübeli bir arkadaşımızdır. Burada simaya
müstenit, aslı .olmıyan bir beyanda bulunmuş
olduğunu zannetmiyorum.
Bir ecnebi Devletin geriye alınmasını iste
diği basın ataşesi yoktur. Resmen de yoktur.
Böyle bir rivayet çıktı, fakat tahakkuk etme
di. Garsonluk yapmış olan bir arkadaşımız
dan bahsedildi.- Bu arkadaş vazifesini iyi ya
pıyorsa, hayatının bir devresinde talebe iken,
böyle bir meslekte bulunmuş olabilir. Bunu
nakîsa telâkki edenlerden değilim. (Alkışlar)
TAŞMAN DERVİŞ SAMI — Evvelâ garson,
sonra ataşe muavini olmuş.
BASIN - YAYIN VE TURÎZM BAKANI
BABAN ClHAD (Devamla) — Öğrenirim efen
dim.
Arkadaşlar, bir sözlü soru vesilesiyle söy
lemiştim. Radyo Kanunu hazır, Bakanlar Ku
rulunda bütçe müzakerelerinden sonra konuşu
lacak. Bakanlıkların hepsi ile mutabık kaldık.
Bir iktisadî Devlet Teşekkülü haline getiril
mektedir.- Eğer Anayasa ve Seçim kanunları
nın müzakereleri arasında müsait bir zaman
bulursak, bu kanun tasarısının görüşülmesini
çok istiyorum. Çünkü Anyasa ve Seçim Kanu
nu ile alâkalı bir hüviyeti'vardır. Seçimlerde
radyonun kullanılışı tesbit edilecektir. Onun
için bir an önce tahakkuk •ettirilmesini zaruri
görmekteyim.
)
Arkadaşlarım, ajans hakkında, yayımları
mız hakkında birtakım tenkidlerde bulunuldu.
Bir Vekâlet ki, bugüne kadar ilgililer onu bir
tahtarevalli olarak kullanıp Bakanlığa yakın
ve Başvekilin yanında olmak, ona yakın ol
mak, göze girmek için onu kullanmak ister; Ba
kanlığın fonksiyonlarını Vatan Cephesi ocağı
açılması için propaganda vasıtası yapar, işte
bu durum onun bünyesini bir kurt gibi kemi
rir. 27 Mayıstan sonra bu kurtları inlerinden
çıkarıp teşkilâtı yeni bir duruma getirmek bu
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Bakanlıkta benden evvel bulunan arkadaşları
mı de sanıyorum düşündürdü. Beni de düşün
dürdü. Yine sanıyorum ki yakında veya gele
cek bütçede karşıkarşıya geldiğimiz zamanda
bunlar yine söz konusu olacaktır.
Ajansın bağımsız bir teşekkül haline geti
rilmesi kolay değildir. Üç buçuk milyon bir
bütçe ile kendi kendine işler bir şirket haline
gelememiş sayılır. Fakat bir anonim şirket ha
linde, hissedarları vardır. Bugün bunların ya
rısı ölmüştür. Bunun kanunlara uygun bir şir
ket halinde çalıştırılması ve enformasye bir
şirket halinde bir müessese olarak kurulması
doğru olur.
Bundan önceki devirde, gerek radyo hakkında
ve gerekse ajans hakkında ısrarla birtakım fikir
ler vardı. Ajans dünyanın her yerinde olduğu
gibi, sadece haberleri alır, nakleder. Bu şekilde
çalışacak bir müessese veçhesi vermeye çalışmak
istiyoruz. Esasen 27 Mayıs 1961 tarihînden bu
yana, olan tatbikat da bunu böyle göstermekte
dir.
Eskiden radyo ve ajans bir maksat için kulla
nılırdı. Bu yüzden ajans tereddi etmiş durum
dadır. Ajans bu hale girince, onun bir faydası
olmaz. Ajanslar beynelmilel havadisleri alır, ve
rir. Biz ajansı, normal gazetecilik giibi çalıştır
mak istiyoruz, bu yola da girdik, ilk adımını at
mış bulunuyoruz.
Arkadaşlar, teşkilât kanunundan 'başka bir
de Turizmi Teşvik Kanununda, bâzı değişiklikler
yapmayı düşünüyoruz. Bunun için hazırlık yap
tık. Yakında huzurunuza getirile/bileceğini tah
min ediyorum.
Arkadaşlarımızdan birisi, bütçeye konmuş olan
bir tahsisatın sarf yerini sormuştu. Onu arz ede
yim. Bakanlıklar arasında iki tane komisyon ku
rulmuştur. Bu komisyonu faaliyete geçirdik.
Raporları hazırdır. Baskıya verdik, hepinize da
ğıtılacaktır. Turizmi koordine bir şekilde Devlet
siyaseti olarak nasıl sevk etmek istediğimizi ko
laylıkları tesbit edeceğiz. Turizmi geliştirmek
için yapılması düşünülen finansman programlan
bu raporda bahsedilmektedir.
Diğer bir komisyon da mevzuat üzerinde du
racak. Kanunları tevhit etmek birinin hayır de
diğine öbürünün evet demesini önliyecek tedbir
leri alacak, hazırlıyacak bir komisyon. Bunları
bir rapor halinde sizlere vereceğiz, iki istikam-ste de sizi götürecek ve Plânlama Dairesinin ka-
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tî adımlarla yürümesi sağlanacaktır. Türkiye'de f
Fakat kendimizi teçhiz etmek yolunda eli
Turizmin büyük çapta rağbet görür hale geldiği
mizden gelen kredi kaynaklarım esirgememekni görmekle cidden memnun olmaktayız. Arka
teyiz. Bilfarz bugün istanbul'a otel olarak 10
daşlar Türkiye, geçen sene de olduğu giibi turizm
bin temiz yatak lâzım.
de yılda 4,5 milyon dolar kazanabiliyor. Bunun
Sonra bu arada, istanbul'a (Konje peyye)
yanında, israil'in kazandığı 18 milyon dolar, Yu
olarak gelecek turistler için de yaz kampları aç
nanistan'ın kazancı 90 milyon doları buluyor.
mak kararındayız. *Fakat çok sayıda kimse ge
Avusturya 197 milyon dolar, Fransa 444 milyon
tirip de bunları sokaklarda dolaştırmak ve son
dolar, İrlanda 106 milyon dolar ki, ingiltere'nin
ra dönüp gittikleri yerlerde şunu bulamadık,
uzağında küçük bir memleket, italya 530 milyon
bunu bulamadık, tahtakurulu otellerde kaldık
dolar, işte bu memleketler Turizm sayesinde bü
dedirtmek, memleketimiz hakkında bn şekilde
yük rakamlar halinde millî gelirlerine çok şey
bahsettirmek de istemiyoruz.
ler ilâve etmektedirler. Türkiye'de nüfusumuz
Televizyondan da bahsedildi; birisi olsun
yılda 700 bin arttığı için istihsal maddelerimizin
dedi, diğeri olmasın dedi.
kendi kendimize yeterliği de büyük bir mesele ol
COŞAR ÖMER SAMI — Olmasın demedim.
makta ve ayrıca bize müşkilât vermektedir. Eski
Evvelâ"
radyo, sonra televizyon dedim.
den buğdayı ihraceden bir memleket, çeşitli huIbu'bat ihraceden bir memlekettik. 1936 yılında I
BASIN - YAYIN VE TURlZM BAKANI BA
acaba 200 'balya pamuk istihsal edebilir miyiz di
BAN CİHAT (Devamla) — Ben de aynı şeyi
ye düşünüyorduk. O zaman ismet Paşa 'Başba
söyliyecektim. Biz hazırlığımızı yapıp huzurunu
kandı, pamuğun istihsalini üç misline çıkardık,
za geldiğimiz zaman isterseniz para verirsiniz,
bugün yine yetmemektedir. Hattâ bırakın ihra
isterseniz vermezsiniz, takdir sizlerindir.
cı, istihlâke bile yetmemektedir. Şu halde, bey
Arkadaşlarımız gazete kâğıtlarının pahalı
nelmilel ticarette, yeni döviz kaynağı bulmak,
lığından da bahsettiler, ekonomik şartlar kül
döviz gelirini artıracak işlere ehemmiyet verme
tür hayatımız üzerinde de tesir etmektedir. He
miz icalbetmektedir. Onun için, döviz gelirlerimi
pinizin çocukları var, kitapları nasıl alıyorsu
zi artırmak maksadiyle, turizmi değerlendirmek
nuz meydanda, gazeteler 6 sayfadan fazla çıka
mecburiyetindeyiz.
mıyorlar. Çıkmak isteseler seviye düşmektedir.
Hiç şüphesiz gazetelerde, umumî olarak matbu
Turizm çok verimli bir ticaret metaldir. Çün
atta maliyeti indirmek bir Devlet politikası içi
kü hiçhir mal ihraç etmeden döviz ithal edilmiş
ne girmek zorundadır. Ama bugün, karşımıza
olur. Meselâ iki liraya ihraç etmek mecburiye
gelen bütçede dikkat nazarına alınabilmiş de
tinde kaldığımız eti, lüks yerlerde turiste sattı
ğildir, iyi niyetlerimize rağmen.
ğımız için, 200 liraya gelir. Turizm sanayiinin
Sanayi Bakanı arkadaşımla konuştuk. Ga
çok verimli olduğuna şüphe yoktur. Turizm,
zetelerin problemlerini tetkik etmek üzere ga
memleket ekonomisinin kalkınmasında çok fay
zeteci arkadaşlarla,' bizim temsilci arkadaşları
dalı olmaktadır. Bir turistin bıraktığı paranın
mızın yardımı ile istanbul'da veya izmit'te bir
100 lirasını alırsak, bu paranın 18 lirası ikamet,
toplantı tertibedip proplemleri ortaya koymak
36 lirası gıda, 12 lirası nakliye, 34 lira da alışve
ve hal çarelerini gene beraberce aramak icabetrişte bırakmaktadır. Turistin bıraktığı bu para,
tiğini düşünmüş bulunuyoruz, imkân hâsıl ol
memleketimizin muhtelif sahalarına dağılmakta
duğu takdirde memleket kültürüne yardım et
dır.
mekten Hükümetiniz geri kalmak istemiyecek,
gazete kâğıtlarının fiyatlarını indirmeye gayret
. Onun için, turiste 'ehemmiyet, elbette büyük
sarf edecektir. Ancak bu 10 milyon lira bir sübethemmiyet vermemiz lâzımdır. Bu sanayie sarıl
vansyon,
(destekleme) yapmak demektir.
mak mecburiyetindeyiz. Bizim ayağımıza dahi
Yapacağımız yardım mecmua, kitap kâğıt
gelen çok teklifler vardır. Ancak, teşkilât bakı
larına
kaçabilir. Bunu önlemek mecburiyetin
mından, hazırlık bakımından, (bunların hepsini
deyiz. Bir nizama konulacaktır.
kapsıyacak kadrodan mahrumuz. Bu verimli
işi bütün ciddiyeti ile ele almak Hükümet
sahaya kendimizi bağlamak, onu kucaklamak im
kânlarından maalesef bugün iein uzaktayız.
j için şarttır. Bu düşündüklerimizi yapamadığımız
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takdirde, huzurunuza gelip çarelerini sizden
alacağız.
arkadaşlarını, radyolarınız hakkındaki tenkidleriniz vâkıdir. Bu ne bugün görülmüş olan,
ne de bitecek olan tenkidlerdir. "Fransızca bir
kelime, mikrofona hemen konmak mecburiyeti
olan hallerde, yanlış telâffuz edilebilir. Gazete
lerimizde de her gün tenkidler çıkar. Bu ak
saklıkların heyeti umumiyesini ıslah etmek için
büyük ceht sarf etmekteyiz.
Bugün barem sistemi-içinde, teknik eleman
ları seans başına verdiğimiz paralarla sanat
elemanlarımızı tutabilmek zordur. Bu zor dâ
vayı yürüttüğü için radyoyu takdir etmek gere
kir. Ben vekil olmasam doğrusu takdir ederimArkadaşlarım, diğer bâzı yerlerde de radyo
istasyonları için çalışmalarımız vardır. Erzu
rum'da vardır. Size temin ederim ki, yakında
Adana radyosunun da açılması mümkün ola
caktır. Dışardan gelen hırıltıları bertaraf et
mek için gerekli yayınlarımız, çalışmalarımız
yapılacaktır. Bu iş bize intikal etti. İçişleri Ba
kanlığınca da bu hususta gerekli incelemeler
yapılmaktadır.
Sanıyorum ki, bunlardan başka arkadaşları
mın tenkJdlerine ve sorularına verecek cevap
kalmadı. Açık kalan soru var mı bilmem! (Yok
yok sesleri)
Sözlerimi bitirmeden evvel, bu teşkilât için
de, hakikaten salâhiyetlerinin hududu ve şü
mulü belli olmıyan bir daire ve Bakanlık içinde
çalışan arkadaşlarımı huzurunuzda
takdirle
anmak istiyorum. Zor bir Bakanlıkta vazife
görüyoruz,. Herkesin gözü üzerimizde olan bir
Bakanlıkta her gün sayısız tenkidlere mâruz
bir bakanlıkta en iyi niyetlerle hizmet yapan
arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkürü, yerine
getirilmesi lâzımgelen bir borç bilirim. (Sürekli
alkışlar 0
BAŞKAN — Söz istiyen yok, Basın - Yayın
ve Turizm Genel Müdürlüğü bütçesinin fasılla
rını okumaya başlıyoruz.
B.
lira
ikinci kısım - Personel giderleri
201 Maaşlar
5 464 001
202 Ücretler
7 379 000
203 Geçici hizmetliler ücreti
1
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
83 000
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B.

Lira

II - Başka haklar
4178 ve 45918 sayılı kanunlar
206
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
207
Kanunun 5 ncı maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
209 maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
301
302
303
304
305
306
307
308

309
310

43 260

6 000

576 000

Üçüncü kısım - Yönetim giderle ri
Merkez daireleri büro giderleri
120
Vilâyetler büro giderleri
433
Basılı kâğıt ve defterler
10
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
389
Kira bedeli
330
Giyecekler
80
Harcırahlar
424
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
25
harcırahları
77
Taşıt giderleri
Basın ataşelikleri ve haber
ler büroları giderleri
5 270

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
17
403 Temsil giderleri
417 Radyo istasyon ve stüdyoları
yönetim ve işletme giderleri
5 775
450 Üniversite ve yüksek okullar
da .okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar
54
451 Yayın, turizm ve propaganda
giderleri
3 870
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
294
kursu
476 Otelcilik ve garson
umumî giderleri
100
Beşinci kısım
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları

000
500
000
800
840
000
500

000
000
000
500
000

000
000
000
000

Borçlar
2 500
5 001

Altıncı kısım - Yardımlar
601 Ajans tahsisatı ve ajans dış
muhabirlerinin her türlü ücret
ve giderleri
3 000 000
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B.
653 Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeğine yardım

Lira

110 097
Yatırımlar
I - Onarmalar
711 Makina, alet ve malzemelerin
• onarılması ve yenilenmesi
2 030 000
741 Radyo istasyonları yapımı her
türlü giderleri
9 250 000
751 Satmalınacak makina, alet ve
malzemeler
235 500
1
II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri
752 Motorsuz taşıtlar satmalma
karşılığı
. 2 500
761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi giderleri
375 000
777 Turizmi geliştirme ve kalkın
dırmanın ieabettirdiği inşaat,
tesisat ve her türlü ödemeler
(Hizmetlere tevzi tarzı, ödeme
şekil ve esasları Basın - Yayıp.
ve Turizm ve Maliye Bakan
lıklarının müşterek teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca tas
dik edilecek programa göre
8 000 000
yapılır.)
BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü bütçesinin tümünü yüksek oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Efendim, v

e)

imar ve Iskan Bakanlığı. Bütçesi

F) Toprak ve Iskan işleri Genel
lüğü Bütçesi

Müdür

BAŞKAN — Vakit bir hali ilerlemiştir. (De
vam edelim sesleri) O halde imar ve Iskan Ba
kanlığı ve Toprak iskân işleri Umum Müdür
lüğü bütçelerini görüşmeye başlıyoruz, efendim.
Söz alan arkadaşların adlarını okuyorum.
Koksal Feyyaz, Hazer Mehmet, Kabadayı
ihsan, Ergin Sait Naci, Altu Âbdurrahman,
Bayındır Rauf, Sosysal Emin, Güley Ferda,
Erdinç Sait.
•Sayın Koksal Feyyaz. (Vazgeçti sesleri)
Sayın Hazer Mehmet (Vazgeçti sesleri)
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Sayın Ergin Sait Naci.
ERGÎN SAİT NACİ — Muhterem arkadaş
lar, gecenin bu saatinde, huzurunuza iller Ban
kası mevzuunu getirmek mecburiyetini duydu
ğum için özür dilerim.
İller Bankası 1933 senesinde kurulmuş olan
Belediyeler Bankasının devamı şeklinde 1945 te
tesis edilirken bir kâr müessesesi değil, bir
âmme müessesesi olarak düşünülmüştür. Haki
katen memleket bakımından büyük bir ideal
ile kurulmuştu. Şehir ve kasabaların temiz ve
mikropsuz suya kavuşturulması, enerji tesis
lerinin yapılması ve bunların yanıbaşanda yine
şehir ve kasabaların muhtacolduğu kanalizas
yon tesislerinin kurulması bu müesseseden bek
leniyordu. Banka, bir kelime ile fakir beledi
yeleri 19 ncu asır çağından 20 nei asır ışıklarına
getirecek, 20 nei asır düşüncelerine göre yaşa
nabilir bir hale sokacak idi. Bankanın serma
yesi 100 milyon lira idi. Bilâhara bu sermaye
(İÖ0 milyon liraya çıkmıştı.
Bu 600 milyona mukabil sermayenin öden
miş kısmı 244 milyon liradır Kuruluşundan iti
baren 16 sene de ikraz etmiş olduğu para 1 mil
yar 113 milyon liradır. Bu 1 milyar 113 milyon
liranın, 1 milyar 75 milyon lirası belediyelere
tahsis edilmiştir. Ayrıca 25 milyon lira da, köy
lere yardımda bulunmuştur.
Bankanın Ibizzat kendi yaptığı işler: 621 ha
rita, 515.imar plânı, 841 su projesi 582 enerji
projesi, 450 su tesisi.
10 yapı tesisi, 323 enerji tesisidir. Bankanın
yaptığı işlerin yekûnu 3 342 olup bunlara 408
milyon lira sarf etmiş bulunmaktadır.
Bankanın elinde bulunan işlerden 434 işe de
vam edilmekte 222 iş tehir edilmiş ve 20 iş de
terk edilmiş bulunmaktadır. Terk ve tehir edi
len işlerin makina ve malzemesi tedarik, edilmiş
tir. Binaenaleyh bu işlerin uzun müddet tehirine
cevaz vermemek iktiza eder. Bunları tetkik ede
rek derhal ve yeniden harekete geçmek ve bun
ları mutlaka süratle ikmal etmek lâzımdır.
Halen belediyelerin nelere muhtacolduğunu
saymaya lüzum var mı? Yüksek Meclisinizin bü
tün üyeleri bunları bilmektedir.
iller Bankasına 'düşen vazife daha çok uzun
seneler devam edecektir. Müesseseye hususî ve
büyük ehemmiyet vermek lâzımgeldiğini söyle
mekle iktifa edeceğim.
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Bu bankanın 171 milyon lira bir geliri yar
dir. Buna karşılık masrafları İçinde 40 milyon
liralık faiz yükü mevcuttur. Tehir edilmiş olan
işleri yürütebilmek için, 1961 yılında 61 mil
yon liraya ihtiyaeı vardır, ödeyeceği faizde 40
milyon liradır. Bu faizi Merkez Bankasına,
Amortisman Sandığına, Emekli Sandığına, İşçi
Sigortalarına, tiler Bankasına, Demir - Çelik
Müessesesine Ödeyecektir. BiHyorsunuz ki tiler
Bankası gibi bir bankanın ödeyeceği faize, ne
Merkez Bankası, ne de Amortisman Sandığı
muhtaç değildir. Bundan evvelki bir celsede
arz ettiğini gibi banka bütçe dışında lâ'zımgelen 61 milyon lirayı ödemek için para ararken,
pekâlâ Merkez Bankası, Amortisman Sandığı
ve benzeri müesseselere Ödemeyi derpiş ettiği
4 0 - 4 3 milyon lira üzerinde Hükümet dura
bilir ive (bunu tehiri edebilir. Fakat mesele yal
nız bu 63 milyonla (bitmemektedir. Hakikatte
bankanın yapacağı işleri, her çeşit politik te
sirlerden azade kılabilecek ciddî bir programa
bağlamak ve programı bir finansman programı
ile itmam etmek lâzımdır. Bu programla gelir
lerin takviyeli, borçların ve fon hesaplarının
tasfiyesi jcabeder. Bugün banka nezdinde bir
fon hesabı vardır ki bunun üzerinde dikkatle
durulmak lâzımgelir. Bendeniz bu meselenin
fevkalâde ciddî olduğuna kaani bulunuyorum.
Bunun üzerine eğilip Maliye Bakanlığının da
iştirak edeceği hir komisyon kurulup böyle
"bir programın yapılabileceğine ve memlekete
çok faydalı olacağına inanıyorum.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bayındır Rauf.
BAYINDIR RAUF — Muhterem arkadaş
lar, fazla vaktinizi almıyacağım. Bu vekâletin
gerek kuruluş, gerekse Teşkilât Kanunu bir te
sadüf eseri olarak benim de içerisinde (bulun
duğum bir «komisyon tarafından ele alınmıştı.
Bu Teşkilât Kanunu çıkarken dedik ki, Bakan
lığın yapacağı baraj ve şehir plânları işlerini
hiçbir tesir altında kalmadan, ,m:odern tesMeri
tesir »altında kalmadan bir nizam altında yürü
tülmesini, ilmin ışığı altında yapılmasını dü
şündük.
Fakat geçen devrelerde bu mevzuda, imar
mevzuları işlerinde o kadar partizan hareket
ler oldu ki, bugün bunliarı ayıklamak mecburi
yetindeyiz. Bu işlerin >ayık{lanmasrnı bilhassa
Bakanlık teşkilâtından istirham ederim. Ya-
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pılmış olan işlere itimadetmemek imkânı yok
tur. Bir kere bunlarm" elden, süzgeçten geçi
rildikten sonra tatbik ımevkiine gidilmesinin
doğru olacağına kaariiyim.
Şimdi 'bu mevzular için burada konuşulur
ken, iskân işleri karışacak olursa konuşmala
rımı ona göre, şayet ayrı görüşülecek ise ona
göre konuşacağım.
Muhterem arkadaşlar, mevzular arasında
bir de toprak reformu meselesi vardır. Bu ko
lay bir iş değildir. Bu mevzuu ele alabilmek için
çok esaslı çalışmalara ihtiyaç vardır. Memleket imiızdeki vaziyetin ne olduğunu, hemen hemen di
yebiliriz ki, bilenlerimiz çok az, çok az demeyin,
bilmiyenlerimiz çoktur. Anadolu'nun öyle bölge
leri var ki, meselâ Yusufeli, kayaları yanyana ge
tirmek suretiyle ve üzerine toprak yığmak sure
tiyle tarla yapılmaktadır. Buralarda ekin ekerek
maişet temin edilmektedir. Zigana dağlarmı taki
ben Şark'a doğru giderseniz, Dersim mmtakasına
giderseniz görürsünüz ki, vaziyet bu kadar fecî
dir. Buralarda toprak sırtta taşınır ve tarla ya
pılır. öyle zaman olur ki, tarla sahibi tarlasına
gittiği zaman tarlasının yok olduğunu görür. Ya
komşuları toprağı götürmüştür veya rüzgâr gö
türmüştür. Dünyanın hiçbir yerinde, bizde oldu-j
ğu kadar toprak büyük bir kıymet ifade etmezi
Birçok yerlerde birçok insanlar binlerce dönüm|
arazi içinde çalışırken, bâzı yerlerde topraksızlık
içinde ıstırap çeker.
Toprak reformunu yaparken • memleketin iyi
etüd edilmesine ihtiyaç vardır. Sonra, toprak re
formunu yapmış olan memleketler nasıl bir yolda
yürümüşlerdir. Neticeyi nasıl elde etmişlerdir.
Bunun da tetkik edilmesi lâzımdır. Fakat bu me
sele hemen halledilebilecek bir mesele değildir.
Uzun etüdlere ihtiyaç gösteren bir meseledir.
Mesken dâvasını mevzuubahlsederken senelerce
biz, köylünün mesken dâvası üzerinde durulaca
ğından bahsettik. Fakat bu mesele hiç ele alın
madı. Bu seneki bütçede de esaslı bir şey yoktur.
Köylünün mesken dâvasını halletmek yolunda
vekâlet ne düşünüyor?. Vekil Bey bu hususlarda
hizi tenvir ederlerse çok müteşekkir kalacağım.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sait Erdinç.
ERDİNÇ SAİT — Bendeniz bir önerge ver
dim. Bakanlık bütçesinin Toprak ve İskân Genel
Müdürlüğü bütçesi ile beralber konuşulması için.
BAŞKAN —• Bakanlığa bağlı olduğu için be-
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raber görüşürüz, evvela Heyetinke arz edilmişti. l esasına müstenittir. Arkadaşlar, yıkma esası
na dayanan bir kanun vatandaşların derdine de
Soysal Emin, (Yok sesleri), Günay Aüımet
(Yok sesleri) Ferda Güley (Yok sesleri) Kaba va olamaz. «Ev yıkanın, hanesi viran olur akı
dayı İıhsan.
bet.» Bu kanunu günün şartlarına göre tadil
KABADAYI İH&AN — Muhterem arkadaş I ederek yapıcı bir hale getirmek lâzımdır. Çün
larım, hepinizi hürmetle selâmlarım. Allah kimse kü, yıkma yolunda kurulan bu kanunla vazife
gören ekip ve polislerin hergün ba§ı derde gir
nin derdini karnında, lâfını ağzında koymasın.
mektedir. Evi yıkılan aile reisleri üe bunlar ara
Kısa*-zamanda bu mevzudaki dertlerimi ortaya
sında hüzün verici hâdiseler doğmaktadır. Bu
koyamıyacağım için müteessirim.
mevzuda asabı bozîulan bir ekip şefini hatırlarım,
Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cemiyetini, üç
delirmiş
ve tımarhaneye gitmiştir.
büyük şehirde ve bunun dışında kalan Anadolu'
nun diğer şehirlerinde, çok ciddî bir ıstırap w
Bu kanun böyle kaldığı müddetçe vatandaş
dert kaynağı takibetmektedir.
derdi dinmiyecek, hâdiseler bitmiyecek, dosya(Bunlar istikbale matuf olmayıp içinde (bulun* ! 1ar mahkemelere akacak, üstelik de gecekondu
duğumuz hali de kapsamış ve kavramış bulun derdi halledilemiyecektir. Şehirler dert ve ıs
tırap timsali gecekondu istilâsı ile sarılacaktır.
maktadır. Bu nedir? diye düşüneceksiniz. Anka
Ben burada demek isterim ki, 6188 sayılı
ra'da, Dikmen sırtlarından başlıyarak îoeesu,
Topraklık ve Mamak'tan Altındağ'a gelirseniz I Kanun değişsin. Hem de hak ve adalet ölçüle
göreceğiniz şeyler lüks apartmanlar, sdılıî şartlan
rine uydurulsun. Çünkü bu kanun, 1953 ten
haiz evler değil, bunlar îlk Çağ- hâtırası mesken I sonra yapılan gecekondulara tamir hakkı da tanı
ler, Âdem Baba bergüzarı gecekondulardır. Bil maz. Tanımaz ama, damı toprak, duvarı çat
hassa Altındağ'ı gezdiğiniz zaman birbiri üzerine lak ve içerisinde asla bir insanın oturamıyacabinmiş sokaklardan, değil vasıta ile, yaya dahi
ğı bu meskenlerde vatandaş göz göre göre hasta
geçemezsiniz. Her tarafı çamur deryasıdır. Işığı lığa ve ölüme terk edilir. Çünkü duvar yıkılır,
kifayetsiz. Suyu akmaz. Hem öylesine akmaz kî. I dam çöker. Böyıe yıkılan gecekondular ve alburadaki ıgarip vatandaşlara, Kerbelâ Şehidi 1 tında kalan aileleri hatırlamaktayım.
imam Hüseyin'in torunları olduğunu açıkça ifa I
Ben orada vazife gördüğüm günlerde «yide edercesine akmaz.
I küsın, yansın da gecekondu temizlensin» esa
sına müstenit bu kanuna aykırı hareket ettim,
İşte bu kazada 170 bin garip ailelerden müte
şekkil kimseler oturur. Adı da Gecekondu Altın yıkamadım. Ama vicdanınım sesini dinliyerek
dağ kazasıdır. '
hareket ettim.
Şair der ki : «Dünyada mesut olmak için me
Gecekondular §u şekilde yapılır : 1 — Her ge
ce birer tane yapıp satanlar. 2 —• Mevcut evinin ğer; ne çok şey bilmemek lazımmış.» Sizler de
yanına her gece birer tane ekliyerek 20 ye kadar mesut olmak isterseniz eğer, sakın hayatta, ge
gecekondu yapıp kiraya verenler. 3 —- Dört yüz, cekonduları ve gecekondu sakinlerini görmeyiniz.
altı yıüz lira arasında - masrafı mal sahibine aid- I Şayet görürseniz, huzur ve saadetiniz kalmaz.
olmak üzere - gecekondu mütaaMıitliği yapan us |
Ben zaman kıtlığından, derdi karnında,
ta sınıfı.
lâfı ağzında kalmış bir insanım.
Bir gecekondu vasati olarak 4 - 6 saat arasın
BAŞKAN — Müddetiniz bitti efendim.
da yapılır. Buna mâni olunamaz. 4 saatte yapar I
KABADAYI İHSAN — Geri tarafını anlatgecekonduyu, kurar, salıncağını, oturur sofrası mıyacağım. Sadece Sayın Bakandan bâzı şeyler
na. Bu süratle sadece İnkılâptan sonra Ankara'da soracağım :
10 bin gecekondu yapılmıştır. Ve yeni bir sürü
1. 6188 sayılı Kanunu değiştirerek günün
mahalleler kurulmuştur. Bu kurulan mahallele I icaplarına uygun bir kanun haline getirecekler
re ışık, yol, su gitmez. Otobüs verilmez. Mek I mi?
tep, yoktur. Sanki bu vatandaşlar her türlü in
2. Gecekonduların kesafet peyda ettiği yer~
san nimetlerinden yoksun bir durumda boyun I lerdeki meskenleri yıkarak oradaki vatandaşlara,
büküp oturur dururlar.
insanın oturabileceği, blok apartımanlara kavuş
Gecekondunun tâbi olduğu kanun, 6188 sayı turmak niyetleri var mı? Bu yolda bir hazırlık
lı Kanundur, Bu kanun, gecekonduyu yıkma I yapmakta mıdırlar?
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3.. Şehirlere köylerden, mütemadiyen akmak
ta olan köylü vatandaşların akımını, şehirlerin
gelişerek, ticarî, sınaî, iktisadî ve sosyal öl
çülerine göre, ayarlı bir nizama bağlamak için
bir tasavvurları var mı?
4. Bizim gibi gecekondu felaketine mâruz
kalmış olan ve halen bundan kurtulamamış bu
lunan İtalya'da tatbik edilen Fan - Foni plâ
nından müspet netice alındığına göre, bünyesi
bünyemize uyan bu memlekette tatbik edilip müs
pet netice alman bu plânın bizde de uygulan
ması düşünülüyor mu? Bu husus tetkik edilmiş
midir?
Söyliyeceklerinün hepsini bitiremedim. Şim
dilik maruzatım bu kadardır. Tekrar hepinizi
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Selâmi Savaş.
SAVAŞ SELÂMI — Muhterem arkadaşlar;
İstanbul, Sakarya, Bilecik, Bursa, Bolu vi
lâyetlerinde 78 aded Toprak Tevzi Komisyonu
vardı. Bunların birçok yarıda kalmış işleri var
dır, lağvedilmişlerdir. İşlerini ikmal etmemiş
olan komisyonların lağvı doğru değildir.
Bakanlık; merkezde 1 milyon lira kira öde
mektedir ki, bu bir israftır. Bakanlığın An
kara'da kiraladığı bir binaya da 330 bin lira
kira vermektedir. İmar Bakanlığının bu tutu
munu bir israf olarak kabul ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Erdinç Sait (Vaz geçti
sesleri)
Sayın Karamüftüoğlu Ahmet.
KARAMÜFTÜOĞLU AHMET — Muhterem
arkadaşlar; toprak ve İskân Umum Müdürlüğü
üzerinde konuşmak için huzurunuza geldim. Ben
evvelâ Umum Müdürlüğün yerini münasip gör
müyorum. Çünkü Umum Müdürlüğün vazi
fesi üe Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü
nün vazifeleri âdeta birbirine bitişik vazifelerdir.
Aslında Tapu Kadastro biraz ileride ve Toprak
İskân bir adım gerden" onu takibetmesi lâzımgelir.
Toprak iskân dâvası, ana dâvalarımızın başında
gelmesi icabeden dâvalardandır. Bu Umum Mü
dürlük, 20 milyon insana huzur verecek, istikbale
ait ümitler verekek bir Umum Müdürlük olması
icabederken tutumu, yerinin iyi seçilmemiş olma
sı neticesi aksi neticeler vermektedir.
Toprak tevzii : Toprak tevzii, Hazineye ait,
Devletin tasarrufunda olan toprakların tevzii
iktiza ederken, bir hukukî hükme bağlanmadığın-
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dan, geçmişte olduğu gibi birtakım siyasî mülâha
zalarla ve bâzı vatandaşların siyasî temayüllerine
mâni olmak için 80 - 100 sene elinde bulunan
tapulu arazilerin tevzii yoluna gidilmiş ve bu
yüzden birçok dâvalar mahkemelerde olup vatan
daşlar sürülmektedir. Binaenaleyh bu Umum Mü
dürlüğün Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü ile
bir bakanlıkta birleştirilmesi icabeder. İkisinin
bir baş altında bulunması faydalı olacaktır. Top
rak İskân kendisini müstakil sayar. Tapu Kadas
tronun muamele icra etmediği yerlerde tasarruf
larda bulunur. Tapular keser, arkasından yüz
lerce dâva mahkemelere intikal eder. Senelerce
dâvalar bitmez. Bir de bu Umum Müdürlük hu
susî bir atmosfer içindedir. Kendisine mahsus bir
takım düşünceleri vardır. Düşük Mtidar zama
nında en çok istismar edilen 3 müesseseden biri
de Toprak İskândır.
Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyetinizi da
ha fazla sıkmamak için kısa bir misalle bu mese
leyi kapatmak isterim. Ceyhan'ın bir köyünde
tapuları 1286 ve 1291 tarihli olan ve o zamandan
beri sahipleri tarafından kullanılan tapulu arazi
ler T$p0£ İskân Umum Müdürlüğünce sahiple
rinin İ t r i n d e n alınmış tevzi edilmiştir. İnkılâp
tan evvel bu husus şikâyet mevzuu olmuş hattâ
oraya giden Müfettiş Kemal Mutlu'nun verdiği
raporda bu tasarrufun büyük bir haksızlık ol
duğu müdellel bir şekilde ifade edilmiş fakat hiç
bir netice alınamamıştır. İnkılâptan önce bakan
lığa gidip meseleyi izah ettiğim zaman aldığım
cevap; bu tarlaların büyük bir kısmında haksız
lıklar olmuş, bir kısmı tamamen haksız alınmış.
ve tapuları başkalarına verilmiştir, bunları mah
keme halleder denmiştir. Mesulleri olan idare
âmirleri, memurların bir kısmı haksız ve kötü mu
amele yaptıkları için mahkemeye verilmişlerdir.
Ama, hatadan dönmenin fazilet olmasına rağ
men maalesef dönülememiştir. İcrayı vazife elen
bu müesseseler memleket hâyrma mı, yoksa şerrine
mi hareket ettiklerini sizler takdir ediniz.
Müessese eski kadroları ile durmaktadır. Vâ
ki hatalar için itirazlar olmuştur. Bunu bilen
teşkilât mensupları kendi hatalarından dönemi
yorlar, bunları vesikalarla ispata hazırım. Genel
Müdürlük Tapu Kadastro ile birleşip muameleyi
ikmal etmeden oraya göndermesin
BAŞKAN — Sayın Tez Hasan. (Vazgeçti
sesleri)
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TEZ HASAN — Vaz geçmedim. Arkadaşlar,
siz dün geldiniz, eğer benzedinizse istifa edersi
niz. Ben buraya vazife yapmaya geldim. (Ter
cih hakkın var, sesleri) Tercih hakkım yok, ben
buraya vazife yapmaya geldim.
Muhterem arkadaşlar; imâr ve iskân Vekâle
tinin bütçesinin müzakeresinden istifade etmek
suretiyle, arkadaşlarıma karşı saygı hissim var,
fakat karşımda D. P. liler varmış gibi unutarak
burada sert konuşursam özür dilerim. (Sen kıdem
lisin, sesleri)
Muhterem arkadaşlar; esnaf teşkilâtının du
rumunu alâkadar eden belediyelerin her tarafta
aldığı bir karar vardır. Marangoz, demirci, mo-,
bilyacı, keresteci gibi buna yakın bütün esnafın
şehir dışına çıkmaları için belediye encümenleri
karar almıştır. Şehireilk bakımından şehir dışın
da, siteler halinde çalışmaları kabul edilmiştir.
Gerçi bu doğrudur ama, arsası yok, kredisi yok,
parası yok, belediyeler bunlara on, onbeş gün
mehil veriyor. Ne gideceği yer belli, ne oturacağı
yer belli. Müddeti doluyor. Gidiyoruz belediyeler
den rica ediyoruz. Müddeti uzattırıyoruz. Esnaf
teşekküllerinden
Konfederasyonumuza
gelen
mektuplardan anladığımıza göre bu her yerde tat
bik edilmektedir. Bu esnafın şehir dışında inşa
edilecek sitelere nakledilmesi doğrudur. Fakat
esnafın arsası yok, kredisi yok parası yok. Sonra
mevsimi değil. Belediyelerden mümkün oldukça
müsadeler almaktayız. Belediyeler gerekli suhu
leti göstermektedirler. Ancak son defa müsaade
aldık. Bir daha gitmeye yüzümüz kalmadı. Ben
Muhterem Vekilden istirham ederim. Bu sitelerin
yapılması için gerekli yardımları esirgemesinler.
Marangozlar sitesine 15 - 20 milyon lira sarf edil
miştir. Fakat üstü kapatılmamıştır. Yağan yağ
mur içine yağmaktadır. Bunların 5 milyon lira
kredi ihtiyaçları vardır. Bu hususta Ankara Va
liliği: kanalı ile ilgili yerlere müracaat yapılmış
tır. Sayın Bakanımızdan ve inkılâp Hükümeti
mizden bu hususta da yardım rica edeceğim.
Yapılan dükkânların tevziinde esnaf arkadaş
larımız maalesef mağdur olmaktadırlar. Haksızlık
görmüşlerdir. Esnfm bir günahı yoktur. Haksız
lık görmüş, esnafın kabahati yoktur, menedilmiş
kredi verilmemiştir. Bundan dolayı işine gücüne
bakan, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin
eden, perişan olan insanların bu hali ile, bu
hareket kabili telif değildir.
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Kendilerinden rica ediyorum, arsaların ucuz
verilmesini, gerekli sitelerin yapılması için bölge
yatırım kredisinin verilmesi de esnafın derdinin
giderilmesi, bu dertten kurtarılması şiddetle ge
rekmektedir. Şehircilik
bakımından, memleket
hizmetleri bakımından kredilerin açılması ve tev
ziatın yapılmasına müzahir olacağını cakanın
huzurunuzda ifade etmesini rica ediyorum.
1957 Eylülünde Ankara'da bir sel felâketi ol
du. Bu felâkete mâruz kalan esnaf ve vatandaş
larımıza, zamanın iktidarı, sakıt iktidar 1958 Ey
lülünde mesken ve dükkâna kavuşacaksınız, ka
vuşmayan vatandaş kalmıyacak dedi. 1958 oldu,
1959 oldu,. 1960 da.... Sonra da bildiğiniz oldu,
(Gülüşmeler) Sonra da öyle kaldı gitti.
1960 da sorduk. Allah nasibetmedi, bu da kaldı
gitti. Bu felâket karşısnda Ankara 'lı hamiyet sahi
bi vatandaşlar 3 buçuk milyon lira para verdi. Bu
toplanan para ile Yenimahalle'nin Ivedik yolu
üzerinde belediyece arsa istimlâk edilmeden, mütaahhitlere ihalesi yapıldı, 2 milyon lira ile veril
di. 1,5 milyon lira ile de malzeme alındı. Alman
bu malzemeler yollar üzerine bırakıldı. Yine bu
sahte Vatan Cephesinin belediye âzalarının bâ
zıları tarafından malzemeleri götürülerek evle
rinde kullandılar. Bu mevzuu sakıt iktidarın ge
çen seneki bütçesinin müzakeresi sırasında sor
dum, Meclis zabıtlarında aynen vardır. Cevabını
alamadım. Bir fakir millet için hamiyet sahibi
vatandaşların verdiği 3 buçuk milyon ile alman
malzeme ve ihale edilen inşaat ne safhadadır, kim
ler tarafından suiistimal edilmişse, bir kiremidi
dahi alanların aımrtmanmın müsadere edilme
sini rica ederim.
Yine Karaoğlan'da yapılan istimlâkler dolayısiyle birçok vatandaşın dükkânları yıkıldı. Es
naf sokaklarda kaldı. Ekmeğinden işinden oldu.
Tesisleri havaya gitti. Yapılan dükkânlar sahte
Vatan Cephelilere verildi. Hakiki hak sahipleri
ne verilmedi. Bu haksızlığın düzeltilmesini in
kılâp Hükümetimizin Sayın Bakanından rica ede
rim.
Şimdi bir sualim var. Bunu eski Mecliste de
sormuştum. Zabıtlara geçmiştir. Eski Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk denen adamın Mal
tepe'de kaçak yaptırdığı bir apartmanı vardır.
Buna iskân raporu, verilmediği halde kaçak yap
tırmıştır. Ben bunu Mecliste söylerken Hüseyin
Avni balkondaydı, hemen kaçtı. Bu kaçak yapı
lan binanın iskân raporu halen alınmamıştır.
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Bunun cevabım Vekil Beyden isterim. Vekil Be
ve kuruluşunun sebebini ortaya koymadan huzuru
yin bu işleri hassasiyetle yapacağına, takibede- ; nuzda bulunuyor, demekte hata olmaması gerektir.
ceğine çok inanırım. Bu bina kanunsuz ve kaçak j Mamafih, hatırda olması ieabeden husus,lmar ve
yapıldığı halde D. P. düşük iktidarı tarafından
İskân Bakanlığı hizmetlerinin rakamlarla ifade
Devlet dairesi olarak çok yüksek fiyatla kiralan
edilebilecek bariz vasfının inşa olmadığı, fakat
mış, halen kirası verilmekte midir, ve fazla veri
daha ziyade araştıran, plânlıyan; kendi mevzu
len kiranın iadesi için Vekâletçe bir tedbir alın
larında düzenliyen, iskân ve mesken konuların
mış mıdır? Çok Sayın Vekilinizden izahat rica
da sosyal hizmetleri gaalip olan bir kuruluş
ederim.
olarak mütalâa edilmesi, hizmetlerinin vası
talı ve uzun vadeli olarak faydalı olaca
Muhterem arkadaşlarım;
ğı kabul edilmesi lüzumudur. Yani karşı
istanbul'da, Tarlabaşı'nda, Şişli'de, Levent'
lığı .uzun sürelerden sonra i faydalar sağlıte, Zeytinburnu'nunda 250 bin vatandaş. Anka
yacak bir. masraf mecburiyeti vardır. Ve bu
ra'da, Altındağ'da, Saimekadm'da, Mamak'ta, 300
böyle devam edecektir. Malûmlarıdır ki, bugün
bin ve daha birçok yerlerde vatandaş gece kondu
malzeme, tecrübe ve araştırmalar, sosyal mesken
evlerde inim inim soğukta inlerken bunlara kredi
inşası, şehircilik, bölge plânlamaları gibi düzen
vermek şöyle dursun, kışın ortasında sokağa atıp
leyici hizmetler bütün milletlerin hükümetleri
çoluk çocukları ile D. P. İktidarının perişan et
nin siyasetlerinde büyük yer işgal etmektedir.
tiği bu, vatan çocuklarının hakkını gasbederek
Hal bu iken Bakanlığın kuruluşunun gayelerin
kaçak binayı Devlete kiraya veren adamdan hak
den uzak bâzı sözde imar hareketlerinin finans
sız aldığı paraları geri alıp Ibuı gecekon
manı partizan bir görüşle basit ve sakat işler ya
dulara bir çare bulunmasını rica ediyorum.
pılmış ve bunun neticesi olarak Bakanlığımız
10 sene kahır, çekmiş vatandaş hakkı ve
hizmet bilançosu tatminkâr olamamıştır. Benden
rilmelidir. Sayın Vekilin (bu işleri liya
evvelki Vekil arkadaşlarımın ifadesi ile hizmet
katle ele aldığını ve düzelterek vatandaş hakla-'
ler mihverine konulamamıştır.
rını teslim edeceğine artık Avrupalı bir kafa ve
Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerinin vu
metotlarla memleket işlerinin düzenleneceğine
kufları ve bütün kıymetli arkadaşlarımızın, tençok emin olarak hepinizi saygılarımla selâmlarım.
•Md ve temennileri Bakanlığımız çalışmalarında
(Alkışlar)
rehberimiz olacaktır. Bütçe Komisyonunun Ba
BAŞKAN — Söz Sayın Bakanındır.
kanlığımıza karşı büyük bir müsamahası mev
İMAR VE İSKÂN BAKANI ÖZ AL RÜŞTÜ
cuttur. Bunu şükranla arz ederim. Bunun için
— Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, bu
ve bütün tenkid ve temenniler için şahsım ve1
saatlerde en makbul konuşma, en kısa konuşma
mesai arkadaşlarım adına huzurunuzda teşek
olacaktır.
kürü borç bilirim. Hizmetler gelecek günlerde
Bakanlığın yeni kurulması dolayısiyle ve ye
daha büyük muvaffakiyetlere ulaşacaktır.
ni işe başlamış olması hasebiyle konuşmak ihti
Fakat, burada ihtiyaten işarat ed^mesi lâzım
yacında bulunduğumu kabul buyurursunuz.
olan bir cihet, belki bu yıl tatbikatında dahi bir
bütçe operasyonuna lüzum hâsıl olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, ıbu itizarımın kabul
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımız fonk
edileceği kanaati ile kısa maruzatta bulunmak
siyonlarını, hiçolmazsa tadaden arz etmeme
arzusundayım. Mühim olan, mesuliyetini ye
ni deruhde etmiş bulunduğum Bakanlığı
izninizi istirham ederim : Bakanlığımız evvelâ
mızın görevlendiği hizmetlerin mühim bir
kuruluş, kanunu ile şehir, köy ve kasabalara
kısmının, insanlar kadar, insanların beslenme
imar plânları yapmak hizmeti yanında bilhassa
ihtiyacı kadar eski olması ve buna karşılık geli
çok müdir bir çalışmayı icabettiren bölge plan
şen ihtiyaçlara göre modern mânasiyle ele alın
cılığı üzerinde durmakta ve bunu vazifelerinin
malarının da yeni, yepyeni olmasıdır. İşte bu
başında saymaktadır. Bölge plancılığı konusun
yenilikler içindir ki, Bakanlık henüz kuruluşu
da memleketin iktisadî kalkınma programını za
nu tamamlamadan, fonksiyonlarını tâyin ve hiz
rurî ve kaçınılmaz olarak telâkki etmek mecbu
metlerine istikamet vermeden neticede müspet,
riyetinde olduğumuzu Bakanlık kabul etmekte
faydalı büf şekilde mevcudiyetinin, hattâ varlığı
dir.

—. 51*

.1961
Hızla şehir imar plânlarının yapılmakta oldu
ğunu ifade edebilirim. Bunun için iktiza eden
raporlar tamamen hazırlanmış olup yeni istika
mette en verimli şekilde çalışıldığını söylemekle
bölge plancılığımızı ifade etmek mümkündür.
Haziran başlarında, örnek mahiyette olmak üze
re Zonguldak bölge kalkınma plânının takdim
eldilmiş olacağını söyliyebilirim. Bölge plancılık
mevzuunda, İstanbul vilâyetinde olduğu gibi,
şark vilâyetleri üzerinde de çalışmalarımıza baş
lamış bulunuyoruz.
Bakanlığın diğer bir fonksiyonu da malzeme
tecrübe ve araştırmalarıdır. Biraz sonra izah
edeceğim mesken politikası, malzeme tecrübe ve
araştırmalarına sahibolmakla hizmetin ifası isti
kametinde yol almış bulunuyor. Ancak mem
leketin muhtelif hizmetlerini geliştirebilmek
ve her »birisinden toplu bir istifadeyi sağla
mak üzere bilhassa Türk Yapı Araştırma Ensti
tüsü gibi çok esaslı bir müessesesinin, kurulma
sı lüzumuna, olan kanaatimizle bu tasarı tekem
mül etmiş olarak Millî Birlik Komitesinin ya
pıcı ellerine tevdi edilmiş idi. Yeniden göz
geçirilmek suretiyle kanuniyet kesb etmesi bü
yük bir hizmet olacaktır ve Kurucu Meclise
nasib olmasını temenni etmekteyiz. Çünkü yapı
mefhumunun, tahakkukunu, böylece ensti
tünün vücuduna bağlamakta isabet olur ka
naatindeyim.
Mesken işlerimiz. Muhterem arkadaşlar, mes
ken işleri denildiği zaman, burada hararetle
* konuşan arkadaşlarımıza da bir cevap mahiye
tinde arz etmiş olmak için, evvelâ köylerden
şehirlere niçin nüfus geldiğine, sadece işaret et
mekle iktifa edeceğimKöylerden şehirlere akın şu sebeplerden ol
maktadır. Köy ve şehir arasındaki sosyal fark
lar, endüstrinin büyük şehirlerde toplanması.
Toprak mülkiyetindeki ve dağılışmdaki aksak
lıklar. Ziraatin kâfi bir gelir sağlamaması ve
ziraatin makinalaşması, münakale imkânları
nın artması, şehirlerde köylerden daha fazla ba
rınma imkânının bulunuşu. Şehir nizamını
koruyan kesin hükümlerin bulunmaması.
Bu hâdiseyi ileri memleketler de halen ya
şamaktadır, demekte hata yoktur. Böyle hey
betli bir hâdiseyi önlemek için söz vermek
mümkün değildir. Ama tedbirleri üzerinde ça
lışmak ve bu akını hafifletmenin çareleri üze
rinde durmak mümkün olabilir.
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Gecekondunun, endüstrinin şehrin içine gir
mesini önlemek; köy ve kasabalarımızı müm
kün mertebe kalkındırmak; sanayiyi memleke
tin muhtelif bölgelerine dağıtmak; köylünün
topraklandırılmasmı halletmek gibi -hususlar
da elde edilen neticeler hakkında malûmat arz
etmemize maalesef vakit müsait değildir.
Bakanlığımızca mesken hizmetleri konusun
da yapılan işlere kısaca şu ilâveyi de yapmak
mümkündür Mesken meselesi; sosyal, iktisadî,
malî, teknik cepheler arz eden oldukça geniş
bir mesele halinde karşınızda bulundukça bunu
asrımızın bu zamanında artık bir fert meselesi
olarak telâkki etmek mümkün değildir. Bu
bakımdan Komitenin uyandırıcı irşatları ve bir
âmme faktörü vasfını iktisabetmesi, Devletin
eline geçmesi iktiza ettiği anlaşılmış bulunu
yor. Bu esaslar dairesinde hazırlanmış olan bir
Mesken Kanunu ile, kuvvetle ümidediyor ve
söylüyorum ki, memleketin mesken mevzuu hal
yoluna girecektir.
Yine söyleyebilirim. ki, Mesken kanunu ta
sarısı yapıcı ellerde ikmal ve itmam edildik
ten sonra memleketin büyük ihtiyacına cevap
verecek bir mahiyet alacaktır. Bu husustaki
çalışmalarımız son safhaya gelmiştir denebilir.
Muhterem arkadaşlarım.., 'bakanlığımızın di
ğer hizmetleri meyanmda tabiat âfetlerinden
zarar görenlerin meskene kavuşturulması ve
kendilerine yardım yapılması mevzuunda bil
hassa sosyal karakterli ve hakikaten üzerinde
çok durulması iktiza eden mevzular da bulun
maktadır. iskân Kanunundan başka hususî ka
nunların vermiş olduğu iskâna mütaallik vazi
feler de imar ve iskân Bakanlığınca yapıl
maktadır'. Bakanlığın bünyesinde telâkki edil
mesi iktiza eden Emlâk Kredi Bankası, bil
hassa kuruluş maksadı itibariyle ucuz, ve seri
mesken yapma gayesine ve Türkiye de yapı ile
alâkalı sanayii teşvik etmek ve kredi sağla
mak gayesine matuf bulunmaktadır.
iller Bankası ise, Sait Naci Beyefendinin
İfade buyurdukları şekilde, çok güzel bir mak
satla köylerimizin, kasabalarımızın imar işleri
ni, âmme işlerini yapmak gayesiyle kurulmuş
ve finansman sağlıyan bir müessesedir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, çak hazır
lıklı olmadığım için çok kısa ifade edemedi
ğim mâruzâtımı, arkadaşlarımın suallerine te-
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Rauf Bayındır arkadaşımızın, işlerde parti
mas etmek suretiyle, bitirmeye gayret edece
zanca zihniyetin ayıklanması hususundaki irşat
ğim.
Sait Naci Beyefendinin îller Bankası mev ve işaretlerini teşekkürle karşılarım. Uhdemize
zuundaki finansman sıkıntımıza işaret etmeami verilmiş olan vazifenin bihakkın yapılabilmesi
şükranla karşılarım. Hükümetimizin imkânları nin icaplarını yerine getireceğimiz tabiîdir. Ar
nı zorlamak suretiyle vermiş olduğu tahsisat
kadaşlarımın müsterih olmalarını istirham ede
karşısında biz bakanlık olarak ancak bankanın rim.
kendi menabilerinden faydalanmak suretiyle
Toprak reformu mevzuuna gelince :
âzemi istifadeye müteveccih bulunuyoruz. Bunu
"Bugün ferdin mülkiyet haklarının henüz
takdir edeceğinizi ümidetmekteyim.
Anayasamızla yeniden ele alındığı bir devrede
Terk edilen ve tehir edilen işlerin hakika katî.bir esasa bağlamanın mümkün bulunmıyaten daha zararlı bir hale gelmemesi ve mümkün
cağını zannederim'. Bu mevzuda biz/ iyi bir is
olduğu nispette istifadeli hale getirilmesi için kân politikasının nasıl olabileceği esasları üze
bu sene bankanın iş programında 35 milyon li rinde durmakta ve çalışmaktayız. Mesaimizin bu
ra tefrik edilmiş bulunmaktadır. Bu para ne ka hudut ötesine götürülmesinin istenmiyeceğinî
dar artabilirse bu müesseseler o derece hizmete ümidetmekteyim. Bunu başa gelmiş bir felâket
yaklaşır. Ve istifadeli olmaları mümkün olur. karşısında alelacele alınmış bir tedbir olmak
Pek tabiî ki, bu şayanı arzu bir şeydir.
tan çıkartmak elbette ki, Bakanlığın vazifesi
dir. îskân ve toprak reformu içinde, hattâ onun
Sait Beyin ifade ettiği şekilde konsolidasyon
şekli ile bu sene ödeme mecburiyetinde olduğu ötesine giderek bir ziraî reform üzerinde ve hat
muz taksitlerin ve faizlerin yekûnu 43 minyon li tâ onun da ötesine giderek memleketin iktisadî
kalkınma programı içinde mütalâa etmek zaru
radır. Eğer bu hususta yapıcılığını ispat eden
Sayın Maliye Bakanımız bir formül bulursa bu ridir. İskânı sadece bir toprak verme hâdisesin
den ibaret telâkki etmeye imkân yoktur. Çift
na müteşekkir oluruz. Lâyık olmak için her ku
çiyi topraklandırırken, ona tesis kredisini ver
ruşunu dikkatle sarf ederek bunları memleket
hizmetine arz ederiz. Bu mevzuda rakamlar ifa mek, işletme kredisini vermek zarureti vardır.
Hattâ bu kadar da değildir, muhterem arkadaş
de etmek için iller Bankasının yapmaya matuf
larım, istihsal ettiğini pazarlama kolaylığını gös
para durumunu ifade edeyim.
Devamına karar verilen su, elektrik işlerine termek, satışını temin etmek için iskân politi
1961 senesinde sarf edilecek para miktarı 59 kası, bir toprak reformunun icaplarından olma
sı iktiza eder.
milyon 749 bin 398 liradır. Bu paralar banka
İhsan Kabadayı arkadaşımızın her zamanki
nın 1961 yılı gelirleriyle karşılanacaktır.
gibi heyecanlı olarak ifade ettikleri, Mesken Ka
Tehir ve terk edilen işler :
nununun bir parçası olarak telâkki ettiğimiz
Arz ettiğim işler için bütçesine 35 milyon
gayrisıhhî, gayrikanunî olarak yapılmış gece
lira konmuştur. Gümrüklerde bulunan malzeme
konduların ıslahı elbette ki, vekâletimizin baş
nin; korunması, nakli, montajı ve bir kısmının
lıca mevzularmdandır. Bir fikir arz edebilmek
faydalı hale getirilmesi temin edilecektir. Esas
için söyliyeyim. Bugün gecekondu olarak tesbit
itibariyle bankanın 325 sayılı kararnameye bağ
edilen bina sayısı 200 binin üzerinde olduğu ve
lı talimatname muvacehesinde işlerin rasyonel
bir şekilde ayarlanması için, iki aydan beri ha her sene bu miktarın 34 bin civarında arttığını
zırlandığını bildiğimiz bir kararname beklen ve nüfus artışıyle, ihtiyaçlara göre ilerdeki se
mektedir. Bu kararname ile bakanlığa verile nelerde, başı boş bırakıldığı takdirde, daha da
cek salâhiyet dairesinde bu işleri iyi bir hale artmasının muhtemel bulunduğunu ifade etmek
isterim ve yine takdirlerinize arz etmek iste
getireceğimizi çekinmeden ifade edebilirim.
rim. Sebeplerini biraz evvel izah ettiğim gece
Sait Beyefendinin ifade ettikleri gibi bu se- kondu hâdisesini her hangi bir lâfla, tedbirle
neki programımıza göre, 63 milyon liralık îller halletmek gayrikabildir. Evvelce arz ettiğim
Bankası açığının, bir miktar indirilebileceğini, Mesken kanunu tasarısı içerisinde önemle yer
ve işleri aksatmadan faydalı bir şekle getirile vermiş olduğumuz bu meseleyi bir vekâlet ola
bileceğini de söylemek mümkündür.
rak Halle bağlamış olduğumuz sanısındayız. Bq-
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Bunu ilerletmek ve bir neticeye götürmek vazi
rada bu kanunun kabul edilmiş olması halinde,
femiz olmalıdır.
gecekonduların her sene ıslahı ve takviyesi gi
Hasan Tez arkadaşımızın çok samimî ve sa
bi bir mevzu karşımıza net olarak çıkacak ve ge
mimî
olduğu kadar heyecanlı ve tesirli ikazla
reği üzerinde durulmuş olacaktır.
rını şu şekilde cevaplan dırabilmek mümkündür.
Muhterem arkadaşlarım, başka memleketler
Belediyelerin yaptırmış oldukları imar plânına
den örnek alınıp alınmamış olduğu hususunda
göre lüzum ve zaruret halinde, şehrin biraz
ki işaretleri de bakanlık memnuniyetle telâkki
'kenarında bulunması iktiza eden sanayiin şe
eder. Çünkü her meselede olduğu gibi,-bakanlı
hir kenarına çıkarılması istenmektedir. Bu bir
ğımız' bilhassa ucuz mesken mevzuunda bütün
sanat erbabını
bir zümreyi anormal şartlar
dünyaya açık olmak üzere, hem fikir, hem de
içerisinde kısa bir zamanda, yer ve mekân
malzeme ricasında bulunmuş olup teklifler al
gösterilmeden atılacakları şeklinde telâkki et
maktadır. ı Bu tekliflerin neticesi önümüzdeki
meye imkân yoktur. Bunun böyle yapılmamış
ay sonunda ikmal edilmiş olacaktır. Bu teklif
olduğunu kabul etmek daha doğru olur. Yapıl
lere göre- hazır mesken ithal etmek değil, fakat
mış olan hareketler varsa salâhiyetimiz nispe
ucuz ve seri mesken yapmayı Türkiye'de tesis
tinde
alâka göstermek ve çarelerini aramak el
edebilmek üzere karara varmış ve harekete geç
bette
vazifemizdir.
menin başlangıç- noktasına gelmiş bulunmakta
Muhterem arkadaşlarım; seylâpzedeler için
yız.*
ihtiyaçları
olan meskenler yapılmış bulunmak
Toprak ve Kadastro işleri ve toprak tevzi
tadır. 72 meslken tamamen hazırdır. Bunların
işlerinin yapılması hususu kısmen bakanlığın
biran evvel yerleştirilmeleri, Güven Mahallesi
kuruluşunda bahis mevzuu olmuştur. Yukarda
nin son günlerde gazete sütunlarına intikal
da bir nebze arz ettim.
eden dertlerinin kısmen devasını teşkil edecek
Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığı ku
tir. Bu evlerin hemen sahiplerine teslim «edil
ranların bir kısmının kafası sadece mahdut bir
mesi maalesef belediye ile olan bir hukuki an
imar hareketine müteveccih bulunuyordu. Hal
laşmanın eksikliğin dendir. Bu zannederim ki,
buki kanun çok güzel! bir şekilde tedvin edil
kısa zamanda ikmal edilecek ve buna müsta
miş bulunmaktadır. Bakanlığa verilmiş olan
hak olan seylâpzedeler meskenlıerine kavuşmuş
vazifeler her memleketin üzerinde durması ik
olacaktır. Boşalan yerlere hak sahibi göçmen
tiza eden önemli, sosyal ve ekonomik mevzu
ler yerleşmiş ve yerlerini almış olacaklardır.
lar halindedir. Bu bakanlığa bir kısım mües
Muhterem arkadaşlarım; hakikaten konuş
seseler kuruluşunda eklenmiştir. Toprak ve İs
mak
ihtiyacında idim. Vıe yine hakikaten çok
kân Umum Müdürlüğü bu bakanlığa kuruluş
hazırlanmadım,
en kısa bir şekilde cevaplandır
anında eklenmiştir. Tasarıda mevcudolmadımak
imkânı
mevcut
değildir. Bunu mazur gör
ğı halde, müzakereler sırasında bilhassa ka
menizi
isirham
ederim.
dastro işlerinin Bakanlığımıza bağlanması ıs
Çalışmanın çözünü bendenize mesuliyet verrarla istenmiştir. Fakat temin 'edilmemiştir.
Ben de 20 günlük mesaim esnasında; müşahe , miş olan kimselere söyledim; çalışmak «elimizde
dir, çalışacağız. Ancak muvaffak
olabilmek
de ettim ki, hafkikaten Tapu ve Kadastro Gre
için
Allanın
ve
sizlerin
yardımına
muhtacız.
nci Mülürlüğünün yapmakta olduğu işlerle
Bu husustaki ikaz ve irşatlarınızla Bakanlı
Toprak Tevzi Komisyonlarının yapmakta oldu
ğımız
gelecek senelerde memlekete ve size lâ
ğu işler muayyen bir noktaya kadar hemen he
yık hizmetler gettirecektir.
men birbirine intibak halindedir. Hattâ o de
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
rece intibak halindedir ki, Toprak Tevzi Ko
misyonları bir koordinasyon fikri ile, Tapu
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı büt
Kadastronun teknik Nizamnamesini, esas olarak
çesinin bölümlerini okumaya başlıyoruz.
almış, ona göre • hareket etmiş bulunmaktadır.
B.
Ura
Ayrıldıkları nokada birleştirmeyi, hakikaten
Vekâlet görüşü olarak yerinde bulmaktayım.
Birinci kısım - Ödenek ve
Bu çok faydalı olacaktır. Bu hususta kıymetli
'benzeri ö^&k halklar
Millî Birlik üyelerinin çalışmaları olmuştur.
101 Bakan ödeneği '
12 000

- §18 -

26.2 .1961

B :İ

B.
201
202
203
204

206

207

209

210

İkinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
347 602
Ücretler
901 000
169 801
Geçici hizmetliler ücreti
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
218 000
ücretleri

30 500

1 500

209 995
4 200

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri
301 Merkez daireleri yönetim gi
derleri
275 000
85 000
302 Vilâyetler büro giderleri
30 000
303 Basılı kâğıt ve defterler
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
78 000
1 036 000
305 Kira bedeli
306 Giyecekler
25 000
307 Harcırahlar
255 000
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
10 000
309 Taşıt giderleri
39 000

403
422
451
452
453
458
476

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
Temsil tahsisatı
10
Teknik araştırma giderleri
.1 085
Yayın giderleri
35
Staj giderleri
20
Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
20
Fuar ve sergi giderleri
25
Kurs ve seminerler
40

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları (1058-1959)

Lira

B.

lira

II - Başka haklar
4178 ve, 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi t dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34.
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
Temsil tahsisatı

Ö :3

000
000
000
000
000
000
000

Altıncı kısım - Yardımlar
653 İmar ve İskân Bakanlığı Me
mur ve Müstahdemleri Tutum
ve Muavenet Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere)
656 Türk Standartlar Enstitüsüne
yardım

20 000
90 000

Yardımlar
II - Satmalma, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
741 Islaha muhtaç ve tasfiyesi ge
reken mesken topluluklarının
yerine yapılacak meskenlerin
inşa masrafları (Sarf şekli
İcra Vekilleri Heyetince belir
tilmek suretiyle Emlâk ve
Kredi Bankasına verilir)
755 Satmalmacak makina, alet,
optik aletler ve teknik malze
me ve teçhizat
102 000
Umumî
hayata
müessir
âfetler
756
dolayısiyle alınacak tedbirlerle
yapılacak yardımlara dair 7269
sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gereğince fona yatırılacak
paralar
35 000 000
BAŞKAN — imar ve iskân Bakanlığının
okunan bölümleri ile bütçesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

Toprak ve iskân işleri Genel
bütçesinin bölümlerini okuyoruz.
B.
İkinci kısım - Personel
. giderleri
I - Maaşlar ve- ücretler
201 Maaşlar
202 Ücretler
203 Geçici hizmetliler ücreti
206

1
1

— 519 —

I I - Başka halklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
yereğince yapılacak zam ve
yardımlar

Müdürlüğü
Lira

8 513 000
5 637 000
142 600

293 000

26.2 İ96İ
Lira
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayıl ı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
209 6434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin ' (D) f ıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
301 Merkez daireleri yönetim gi
derleri
302 Vilâyetler büro giderleri
303 Basılı kâğıt ve defterler
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
305 Kira bedeli
306 ^Giyecekler
307 Harcırahlar
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
309 Taşıt giderleri

403
405
414
417

425
426
427
429

70 000
442 000
60 000
184
670
19
2 870

000
000
000
001

30 000
862 000

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
5 000
Hayvan yem bedeli
0
Taşıma giderleri
55 000
4784 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin gerektirdiği eşya
ve giyecekler
150 000
fekân işleri giderleri
6829 sayılı Kanunun icabeti i r- 4 850 000
ği giderler
Toprak Bayramının gerektir 4 500 000
diği giderler
1 000
'5613 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin (P) fıkrasının 2

Ura

476

e i. bendi gereğince araziyi açma
giderleri
Yayın giderleri
4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcı rahlariyie
İrer çeşrt gideri eri
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar
İç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri
Kurs giderleri

501
502

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları

451
452

921 898

Ö :3

B.

453
457

653

300 000
5 000

12 000
350 000
2 000
150 000

»

Altıncı kısım - Yardımlar
Toprak ve İskân İşleri Genel
Müdürlüğü memur ve müstah
demleri Para Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerine
yardımda bulunulmak üzere)

Y'atırımlar
İT - Satınalma, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
731 İstimlâkler
751 Satınalınacak makin a, alet ve
malzeme
771 Özel fon

500
69 000

27 000

1 000 001
1 100 000
1 135 000

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel
•Müdürlüğü bütçesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyeniler... Kabul edilmiştir.
Bugün, 27 . 2 . 1961 Pazartesi günü saat- 9,45
fe toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 01,15
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KURUCU MECLİS
Devtet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe
Kanununa verilen oyların sonucu:
[Kanun (14) Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (191) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyu ile
onanmıştır.]

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
(Kanun kabul edilmiştir,)
ü y e sayısı
Oy verenler

:
:

23
]4

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:

14
0
0
9

Açık üyelikler

,

0

[Kabul edenlerJ
— A—
Aksoyoğlu Rei'et
Ataklı Mucip
— E —
Eısü Vehbi

~ K—
Kaplan Kadri
Karaman Suphi '
KaravelioğJ u Kânı i 1
Koksal Osman

Küçük Sami

~.Ö'-

özdilek Fahri
Özgüneş Mehmet
özgür Selâhattin

1 Özkaya Mehmet Şükran
_ T .—
1
Tunekanat Haydar
•—

. T — "

Yıırdakuler Muzaffer

Temsilciler Meclisi üyeleri
Üye sayısı
Oy verenler

273
196

Kabul edenler
Reddedenler

191
2

Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikle*

3
77
0

.

[Kabul edenler]
— A—
Adalan Şevket
Akadlı Lûtfi
Akan Atalay
Akar Ahmet
Akbıyıkoğlu Ali Rıza
Akşasu Necmi
Akdağ Burhan
Aksoley Mebrure
Aktepe Münir
Akyurt Nurettin
Akyüz Abdülkerim
Aldoğan Sadık

i Alişiroğlu Osman
Altuğ Abdurrahman
Ardahan Babür ,
Argun Tahtan
\ r k a n Ferhan
Artus Âmil
Asbuzoğlu Şevket
Atalay Sırrı
Ataman Hüseyin
Atılgan Ahmet
Aybar Raif
Aydın Ahmet Cevdet

— B—
• Büğe Necip
Baban Cihad
Bügen Süleyman
Başaran Kâmil
Bilgin Ahmet
Batırbaygil Remziye
Binark Hikmet
Batur Suphi
Boransü Etem
Baydur Mehmet,
Bölükb aşı Osman
Bayındır Rauf
i
- C Baykal Bekir Sıtkı
Cengiz Hızır
Baykam Suphi
Coşar Ömer Samih
Bekata Hıfzı Oğuz
Coşkun Alev
Belger Nihat Reşat
I
~Ç-~
Beşe Hakkı Kamil
Çağa Esat
| Beş<îrler Mehmet Raşit Çağatay Nazif

— 621 —

B :7
Çağlar Behçet Kemal
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk
Çelikbaş Fethi
Çini Eif at
Çullu Mahmut Tekin
-. D —
Dağlı Hazım
Demiray Ahmet
Demirlioğlu NeTi
Dicleli Vedat
Dilek Erol
Dinekli Mustafa
Dizdaroğlu Vahap
Doğukan Suphi
Duman Necati
Dursunoğlu Cevat
—E Egeli Yusuf Adil
Ekitler Şükûfe
Ek§i Oktay
Elgün Fethi
Elmas îmadettin
Engin Lûtfi
Ercan Abdullah
Erdem Sadi
Erdinç Sait
Erel Ali
Erençin Zihni
Ergin Feridun
Ergin Sait Naci
Ergüven Nedim
Erkut Halil Sezai
Ersoy Bahir
Esen İlhan
Bsengin Kenan
—F —
Feyzioğlu Turhan
Feyzioğlu Yavuz
Fırat Fehim
—O—
Geboloğlu Cevdet
Gençosıman Kemal Zeki

26.2 ,1961
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Gerger Vasfi
Kök Enver
Göğüs A'bdülkadir
Köprülü Orhan
Göğüs AM İhsan
Köseoğlu Ahmet
Göker Mehmet,
Kumbasar Mehmet Ali
Göksu Rıza
Kumrulu Zeki
Gülek Kasım
Kuran Alp
Günaltay Şemsettin
— L —'
Güneş Turan
Laskaris Kaludi
Gürler Şahap
—M—
Gürman Abdurrahman Mersinli Orhan
Nafiz
Mumcuoğlu Hayri
Gürün Muhittin
—N—
Güven Ferit Celâl
Nalbantoğlu Fazıl
Güven Ferruıh
— O—
—H—
O'Kan Zekâi
Hatiboğlu Şevket Raşit
Okyay Abdülkadir
Hazer Mehmet
Omay İbrahim Saffet
Hazerdağlı Mehmet
Onat Arif Hikmet
Salim
Orbay Kâzım
Hocaoğlu Ahmet Sırrı Oıhon Hamdi
—I —
Otan Hüseyin
l§ıtan Rıza
— Ö - î Ödül Atıf
İnan İsmail
ö?at İhsan
İnan M. Rauf
öğünç Feridun Şakir
İnan Şefik
önalp Halim
Ipşiroğlu Abdullah
öymen A İtan
—K—
özal Rüştü
Kabadayı İhsan
özfakih Fakih
Kaflı Kadircan
özkol Mazhar
Kalüstyan Henmine
öztrak Orhan
Karafakıoğlu Bedri
öztürk Seyfi
Karahasan Ömer
—p —
Karamustaf aoğlu Yekta
Karamüftüoğlu Ahmet Pamir Fikret
Karaosraanoğlu F. Lûtfi Perk Hayrettin Şakir
Pirinçcioğlu Vefik
Kepir Mustafa
—S Kınık Nuri
Sağıroğlu Adıil
Kırker Enver
Kızıloğhı
Muharrem San Necip
Sancar Ilhami
İhsan
Sargmalp Nihat
Kocatopçu Şahap
Sarper Selim
Koper Dâniş

KURUCU MECLÎS
[Reddedenler]
Pamukçu Mahir
Sungur Celâl

— 522 —

Satır Kemal
Savaş Selâmi
Serim Ethem
Soysal Emin
Soysal İlhamı
Sökmen Enver
- Ş Şener Ahmet
Şişman Mehmet
—T—
Tahtakılıç Ahmet
Tandal Salâhattin
Tardu Reşat
Taşman Derviş Sami
Tekîner Zeki
Tengirşenk Yusuf Ke
mal
Tez Hasan
Toközlü Adil
Toplu Abdülhadi
Tönük Vecihi
Tuncel Bedrettin
Türkmen Salih
Tiirkoğlu Kemal
Tüzemen Ekrem
—U—
Ulusoy. Hüseyin
- Ü Üstün Feridun
—Y—
Yavuz Cemal
Yavuz Fehmi
Yetkin Nüvit
Yıldırım Cemal
Yılmaz Asım
Yörük Abdülhak Kemal
Yurdabayrak Avni
Yurdakul Daniş
Yücebilgin Yusuf Ziya
—Z—
Zaimoğlu Galip Kenan
Zamangi] Cahit
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[Çekinserler]
Koksal Feyyaz
Melen Ferid
Tokbey Sadettin

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
[Oya katılmıyanlar]
Gürsel Cemal (Dev.
ve Hük. Bşk.)
—A—
Acumer Ekrem (î. A)

- ç Çelebi Emanullah

—M—
Madanoğlu Cemal
—U—
Ulay Sıtkı
—Y—
Yıldız Ahmet

. — G—
Gürsoytrak Öuphi
—K—
Kuytak Fikret
_ O—
O'Kan Sezai (t. A)

Temsilciler Meclisi üyeleri
[Oya katılmıyanlar]
—A—
Aksal İsmail Rüştü
Aksoy Muammer
Akyavaş Halil
Alankuş Muzaffer (B).
Alican Ekrem
Alpaslan Fehmi
Altınsoy Mehmet
Ardıçoğlu Nurettin
Arıkan Vedat
Arna Fuat
Aşkın Fethi (B.)
Avcıoğlu Doğan
Aysan Şevki
—B—
Bakşık Şeref
Baltacıoğlu Zeki
Barlas Cemil Sait
Baser Adnan
Başman Avni
Bayazıt Kemali
Belen Fahri
Biran Lûtfi
Bora Arslan
Burak Ratıp Tahir

• -

ç

-

Çolakoğlu Bahri
—D—
Doğan Avni
—E—
Ecevit Bülent
Eğin Şerafettin Yaşar
Ergönenç Alaettin
Eroğlu Hamza
Ertanık Adnan
Eyüboğlu Cemal Reşit
_ F _
Feyzioğlu Bedî
— G—
Giritli İsmet
Gökçen Rauf
Gökdoğan Mukbil (B.)
Göle Turgut
Güley Ferda
Günay Rahmi

- î înönü İsmet (î.)
—K—
Kapani Münei
Karal Enver Zıya -

Karaosmanoğlu Yakup
Kadri (î.)
Kırca Coşkun
Kitapçı Şahap
Koperler Tevfik Kâmil

do
Kurdaş Kemal (B.)
Kurutluoğlu Sahir
Küley Muin
Kümbetlioğlu Hikmet

(D
—M—
Müezzinoğlu Ziya
— O—
Oğuz Ahmet
Onur Hüseyin
— Ö öktem İbrahim
özbay Mehmet
özdenoğlu Şinasi
özdü ilhan
özmen Halil
—P—
Paksüt Emin

- s.Sanca Ragıp

Savcı Bahri
Selek Hulusi
Senil İbrahim (1.)
Siren Celâl Sait
Sirmen Mustafa
Soyer Dündar
Soysal Mümtaz

- ş Şengün Mehmet
—T —
Tosun Osman (B.)
Tunaya Tarık Zafer
Turhan Vahit
Tüzel Cafer
—U—
Ulutaş İsmail
_ Ü Üner Ragıp (B.)
—V—
Vardarh Âdil
Velidedeoğlu Hıfzı Veldet
—Y—
Yazır Bahri
—Z—
Zcytinoğlu Nasır (B.)
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KURUCU MECLÎS
Orman (Jenel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu : [Kanun, (11)
Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (191) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyu üe onanmıştır.]

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
(Kanun kabul «dilmigtir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

:
:

23
ıı
li

:

0
0

Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

(Kabul

12

edenler]

— A —
Aksoyoğlu Ref et
Ataklı Mucip
_ Ç _
Çelebi Emanullah

- Ö Özdilek Fahri
özgür Selâhattin
özkaya Mehmet Şükran

Karaman Suphi
Karavelioğlu Kâmil
Koksal Osman
Küçük Sami

—y—
Yurdakuler Muzaffer

Temsilciler Meclisi üyeleri
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler

: 273
: 195
191

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

3
1
78
0

[Kabul
_ A —
Adalan Şevket
Akadlı Lûtfi
Akan Atalay
Akar Ahmet
Akbıyıkoğlu Ali Rıza
Akçasu Necmi
Akdağ Burhan
Aksoley Mebrure
Aktepe Münir
Akyurt Nurettin
Akyüz Abdülkerim
Alankuş Muzaffer

Aldoğan Sadık
Alişiroğlıt Osman
Altuğ Abdurrahman
Ardahan Babür
Argun Tahsin
Arkan Fe^ban
Artus Âmil
Asbuzoğlu Şevket
Ataman Hüseyin
Atılgan Ahmet
Aybar Raif
Aydın Ahmet Cevdet

:
:

edenler]
— B —
Babam Cihad
Başaran Kâmil
Batırbaygil Remziye
Batur Suphi
Baydur Mehmet
Bayındır Rauf
Baykal Bekir Sıtkı
Baykara Suphi
Bekata Hıfzı Oğuz
Belger Nihnt Reşat
Beşe Hakkı Kâmil
Beşerler Mehmet Raşit

524

Bilge Necip
Bilgen Süleyman
Bilgin Ahmet
Binark Hikmet
Boransü Etem
Bölükbaşı Osman
— 0 —
Cengiz Hızır
Coşar Ömer Sami'h
Coşkun Alev
— Ç _
Çağa Esat
Çağatay Nazif

B :7
Çaıkıroğlu İsmail Sel
çuk
Çelikbaş Fethi
Çini Eifat
Çullu Mahmut Tekin
_ D ~
Demiray Ahmet
Demirlioğlu Nef'i
Dicleli Vedat
Dilek Erol
Dinekli Mustafa
Dizdaroğlu Vahap
Doğukan Suphi
Duman Necati
Dursunoğhı Cevat
.— E —
Egeli Yusuf Adil
Ekitler Şüfcûfe
Ekşi Oktay
Elgün Fethi
Elmas Imadettin
Engin Lûtfi
Ercan Abdullah
Erdem Sadi
Erdinç Sait
Erel Ali
Erençin Zihni
Ergin Feridun
Ergin Sait Naci
Ergüven Nedim
Erkut Halil Sezai
Brsoy Bahir
Esen îllhan
Esengin Kenan
— F—
Feyzioğlu Turha n
Fcyzioğlu Yavuz
Fırat Fehim
~ G—
Geboloğlu Cevdet
Gençosman Kemal Zeki
Gerger Vasfi
Gögüş Abdü'Ikadir

26.2 .1901

Göğüs Ali ihsan
Göker Mehmet
Göksu Rıza
Gülek Kasım
Güley Ferda
Günatyay Şemsettin
Günay Rahmi
Güneş Turan
Gürler Şahap
Gürman Abdurrahman
Nafiz
Gürün Muhittin
Güven Ferit Celâl
Güven Ferruıh
_ H—
Hatiboğlu Şevket Raşit
Hazer Mehmet
Hazerdağlı Mehmet
Salim
Hocaoğlu Ahmet Sırrı
—I —
Işı ton Rıza

_ t _
İnan İsmail
İnan M. Rauf
înan Şefik
îpşiroğlu Abdullah
—K—
Kabadayı îhsan
Kaflı Kadircan
Kalüstyan Hermine
Karafakıoğlu Bedri
Karahasan Ömer
Karamustaf aoğlu Yekta
Karaosmanoğlu F. Lûtfi
Kepir Mustafa
Kınık Nuri
Kırker Enver
Kızıloğlu Muharrem
îhsan
Kocatopçu Şahap
Koper Dâniş
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Kök Enrer
Köprülü Orhan
Köseoğlu Ahmet
Kumbasar Mehmet Ali
Kumrulu ZeM
Kuran Alp
Kurutluoğlu Sahir
—L—
Laskaris Kaludi
—M—
Melen Ferid
Mersinli Orhan
Mumcuoğlu Hayri
_ N _
Nalbantoğlu Fazıl
— O—
O'Kan Zekâi
Okyay Abdülkadir
Omay İbrahim Saffet
Onat Arif Hikmet
Orbay Kâzım
Orhon Hamdi
Otan Hüseyin
— Ö ödül Atıf
öerat İhsan
öğünç Feridun ŞaMr
ön alp Halim
öymen Altan
özal Rüştü
,
özfakih Fakih
özkol Mazhar
öztrak Orhan
öztürk Seyfi
• —

P

—

Pamir Fikret
Pamukçu Mahir
Perk Hayrettin Şakir
Pirinecioğlu Vefik
—S—
Sağıroğlu Adil
San Necip
Sancar llhami

KURUCU MECLİS
[Reddedenler]
Çağlar Behçet Kemal
Dağlı Hazım
Koksal Feyyaz

Sargınalp Nihat
Satır Kemal
Savaş Sellâmi
Serim Ethem
Soysal Emin
Sökmen Enver

- ş Şener Ahmet
Şişman Mehmet
—T—
Tahtaıkılıç Ahmet
Tandal Salâhattin
Taşman Derviş Sami
Tekiner Zeki
Tengirşenk Yusuf Ke*
mal
Tez Hasan
Toközlü Âdil
Toplu Abdülhadi
Tönük Vecihi
Tuncel Bedrettin
Türkmen Salih
Türkoğlu Kemal
Tüzemen Ekrem
—U—
Ulusoy Hüseyin
Ulutaş İsmail
— Ü Üsttin Feridun

—Y—
Yavuz Cemal
Yavuz Fehmi
Yetkin Nüvit
Yıldırım Cemal
Yılmaz Asım
Yörük Abdül^ak Kemaî
Yurdabayrak Avni
Yurdakul Daniş
Yücebilgin Yusuf Ziya
—Z—
Zaimoğlu Galip Kenan
Zamangil Cahit
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[Çekinserler]
Tokbey Sadettin

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
[Oya katılmtyanlar]
Gürsel Cenual (Dev.
ve Hük Bşk.)
—A—
Acuner Ekrem (î. A)
_ E—
Ersü Vehbi

_ a—
Gürsoytrak Suphi
—K—
Kaplan Kadri
Kuytak Fikret

—M—
Madanoğlu Cemal
— O—
O'Kan Sezai (î. A)
— Ö özgüneş Mehmet

_ T—
Tunçkanat Haydar
_ U—
Ulay Sıtkı

—y—
Yıldız Ahmet

Temsilciler Meclisi üyeleri
[Oya katılmtyanlar]
—A—
Aksal İsmail Büstü
Aksoy Muammer
Akyavaş Halil
Alican Ekrem
Alpaslan Fehmi
Altınsoy Mehmet
Ardıçoğlu Nurettin
Arıkan Vedat
Ama Fuat
Aşkın Fethi (B.)
Atalay Sırrı
Avcıoğlu Doğan
Aysan Şevki
—B—
Bakşık Şeref
Baltacıoğlu Zeki
Barlas Cemil Sait
Başer Adnan
Başman Avni
Bayazıt Kemali (1.)
Belen Fahri
Biran Lûtfî
Bora Arslan
Burak Ratıp Tahir

Senil İbrahim (1.)
Kırca Coşkun
Siren Celâl Sait
Kitapçı Şahap
Çolakoğlu Bahri
Sirmen Mustafa
Koperler
Tevfik
Kâmil
— D—
Soyer Dündar
(D
Doğan Avni
Soysal
îlhami
Kurdaş Kemal (B.)
—E—
Soysal
Mümtaz
Küley Muin
Ecevit Bülent
Sungur Celâl
Kümbetlioğlu
Hikmt
Eğin Şerafettin Yaşar
~ Ş (I.)
Ergönenç Alaettin
—M—
Şengün Mehmet
Eroğlu Hamza
Müezzinoğlu Ziya
Ertanık Adnan
— T —•
— O—
Eyüboğlu Cemal Reşit
Taıdu Reşat
Oğuz Ahmet
_ p _
Tosun Osman (B.)
Onur Hüseyin
Feyzioğlu Bedî
Tuııaya Tarık Zafer
— Ö — G—
Turhan Vahit
öktem İbrahim
Giritli isme1,
Tüzel Cafer
özbay Mehmet
Gökçen Rauf
Gökdoğan Mukbil (B.) özdenoğlu Şinasi
Üner Ragıp (B.)
özdil tlhan
Göle Turgut
—V—
özmen Halil
- î Vardarlı Âdil
—P —
Ismet İnönü (t.)
Velidedeoğlu Hıfzı VelPaksüt Emin
—K—
det
—S—
Kapani Münci
—Y—
Sarıca Ragıp
Karal Enver Ziya
Yazır
Bahri
Karamüftüoğlu Ahmet Sarper Selim (B.)
—Z—
Savcı Bahri
Karaosmanoğlu Yakup
Zeytinoğlu NAsır (B.)
Selek Hulusi
kadri (î.)

- Ğ -
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KURUCU MECLÎS
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların
sonucu: [Kanun (16) Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (184) Temsilciler Mleclisi Üyesinin kabul oyu
ile onanmıştı*.]

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri
(Kanun kabul edilmiştir.)
üye sayısı :
Oy verenler - :
Kabul edenler :
Reddedenler :
Çekinserler :
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

23
15
15
0
0
8
0

[Kabul edenler]
—K—
Kaplan Kadri
Karaman Suphi
Karavelioğlu Kâmil
Koksal Osman
Kuytak Fikret

Aksoyoğlu Rei'et
Ataklı Mucip
—G _
Gürsoytrak Suphi

Küçük Sami
_ T—
-. M —
Tunçkanat Haydar
Madanoğlu Cemal
XT
—Y—
- Ö-^
Yıldız Ahmet
Özgür Selâhattin
özkaya Mehmet Şükran Yurdakulcr Muzaffer

Temsilciler Meclisi üyeleri

'

Üye sayısı : 273
Oy verenler . 185
Kabul edenler
184
Reddedenler
0
Çekinserler .
1
Oya katılmıyanlar
88
Açık üyelikler :
0

[Kabul edenler]
_ A—
Adalan Şevket
Akadlı Lûtfi
Akan Atalay
Akar Ahmet
Akbıyıkoğlu Ali Rıza
Akçasu Necmi

Akyurt Nurettin
Akyüz Abdülkerim
Alankuş Muzaffer
Aldoğan Sadık
Alişiroğlu Osman
Altuğ Abdurrahman
Ardahan Babür

Akdağ Burhan
Aksoley Mebrure
Aktepe Münir

Argun Tahsin
Artus Âmil
Asbuzoğlu Şevket

Ataman Hüseyin
Atılgan Ahmet
Aydın Ahmet Cevdet
_ B—
Baban Cihad
Barlas Cemil Sait
Başaran Kâmil
Başman Avni
Batırbaygil Remziye
Batu r Suphi

527 —

Baykaı Bekir Sıtkı
Baykam Suphi
Bekata Hıfzı Oğuz
Belger Nihat Reşat
Beşerler Mehmet Raşit
Bilg'e Necip
Bilgen Süleyman
Bilgin Ahmet
Binark Hikmet
Boransü Btem
Bölükbaşı Osman

B :7
- . C ~~
Cengiz Hızır
Coşar Ömer Saııülı
Coşkun Alev

-

ç-

Çağa Esat
Çağatay Nazif
Çağlar Behçet Kemal
Çini Rifat
Çullu Mahmut Tekin
_ D —
Demiray Ahmet
Demirlioğlu Nef'i
Dicleli Vedat
Dilek Erol
Diııekli Mustafa
Dizdaroğlu Vahap
Doğan Avın
Doğukan Suphi
Duman Necati
— E — •

Egeli Yusuf Adil
Ekitler Şükûfe
Ekşi Oktay
Elgini Fethi
Elmas İm ad ettin
Engin Lûtfi
Ercan Abdullah
Erdem Sadi
Erdinç Sait
Erel Ali
Erençin Zihni
Ergin Feridun
Ergüven Nedim
Erkut Halil Sezai
Ersoy Bahir
Ertanık Adnan
Esen İlhan
Esengin Kenan
Eyüboğlu Cemal Reşit
— F — .Fırat Fehim
— G —'.'
Geboloğlu Cevdet

26.â 1961
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Gerger Vasfi
Göğüs Abdülkadir
Göğüs Ali İhsan
Göker Mehmet
Göksu Rıza
Gülek Kasını
Güley Ferda
G-'iiualtay Şemsettin
Günay Rahmi
Güneş Turan
Gürman Abdurrahman
Nafiz
Gürün Muhittin
Güven Ferruh
— H —
•Hatiboğlu Şevket Raşit
Tlazer Mehmet
îîaze rdağh Mehmet
Salim
Hocaoğl u Ahmet Sırrı
_ i _
Isıtan Rıza

Koksal Feyyaz
Köprülü Orhan
Kumbasar Mehmet Ali
Kumrulu Zeki
Kuran Alp
Kurutluoğlu Sahir
— L —
Laskaris Kaludi

înan İsmail
fnan M. Rauf
İnan Şefik
îpşiroğlu Abdullah
' — K —
Kabadayı İhsan
Kaflı Kadircan
Kalüstyan Hermine
Karaf akıoğlu Bedri
Karahasan Ömer
Karamustafaoğlu Yekta
Karamüftüoğlu Ahmet
KaraosmanoğluF. Lûtfi
Kepir Mustafa
Kınık Nuri
Kırker Enver
Kızıloğlu
Muharrem
İhsan
Köcatopçu Şahap
Koper Dâniş
Kök Enver

— Ö Ödül Atıf
ö g a t İhsan
öktenı İbrahim
ön alp Halim
öymen Al tan
özal Rüştü
özbay Mehmet
özdenoğlu Şinasi
özdil İlhan
özfakih Fakih
özkol Mazhar
öztrak Orhan
_ p —

— M —
Melen Ferid
Mumcuoğlu HayriMüezzinoğlu Ziya
-. N —
Nalbantoğlu Fazıl
_ O —
O'Kan Zekâi
Okyay Abdülkadir
Omay İbrahim Saffet
Onat Arif Hikmet
Orbay Kâzım
Orhoıı Hamdi
Otan Hüseyin

Pamir Fikret
Pamukçu Mahir
Perk Hayrettin Şakir
Pirin^eioğlu Vefik
_ SSancar ilhamı
Sargmalp Nihat

KURUCU MECLÎS
[Çekinserler]
Tokbey Sadettin

528 —

Satır Kemal
Savaş Selâmı
Serim Etheuı
Soysal Emin
Soysal İlhamı
Soysal Mümtaz
Şener Ahmet
Şengün Mehmet
Şişman Mehmet
— T —
Tandal Salâhattin
Tardu Reşat
Taşman Derviş Sami
Tekiner Zeki
Tengirsenk Yusuf Ke
mal
Tez Hasan
Töközlü Âdil
Toplu Abdülhadi
Tönük Vecihi
Tuncel Bedrettin
Türkmen Salih
Türkoğlu Kemal
Tüzemen Ekrem
_ U _
Ulusoy Hüseyin
TJlutaş İsmail
— Ü Üstün Feridun
_ V —
Yardarh Âdil
— V —
Yavuz Cemal
Yavuz Fehmi
Yetkin Nüvit
Yıldırım Cemal
Yılmaz Asını
Yurdabayrak Avni
Yurdakul Danış
_ Z —
Zaimoğlu Galip Keruüı
Zamangil Cahit
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T, C. MiUî Birlik Komitesi üyeleri
[Oya Jcatılmıyanlar]
Gürsel Cemal (Dev.
ve Hük. Bşk.)
—A—
Acımıer Ekrem (I- A)

Çelebi Emanullah
. —E—
Ersü Vehbi

— O—
O'Kan Sezai ( t A)

Özgüneş Mehmet

özdilek Fahri

ülay Sıtkı

Temsilciler Meclisi üyeleri
[Oya katılmayanlar]
- ç Aksal ismail Rüştü
Aksoy Muammer
Akyavaş Halil
Alican Ekrem
Alpaslan Fehıni
Altınsoy Mehmet
Ardıçoğlu Nurettin
Arıkan Vedat
Arkan Ferhan
Ama Fuat
Aşkın Fethi (B.)
Atalay Sırrı
Avcıoğlu Doğan
Aybar Raif
Aysan Şevki
— B. —
Bakşık Şeref
Baltacıoğlu Zeki
Başer Adnan
Bayazıt Kemali (I.)
Baydur Mehmet (B.)
Bayındır Rauf
Belen Fahri
Beşe Hakkı Kâmil
Biran Lûtfi
Bora Arslan
Burak Ratıp Tahir

Çakıroğlu ismail Sel
çuk
Çelikbaş Fethi
Çolakoğlu Bahri
_ D—
Dağlı Hazım
Dursunoğlu Cevat
—E —
Ecevit Bülent
Eğin Şerafettin Yaşar
Ergin Sait Naci
Ergönenç Alaettin
Eroğlu Hamza
' —p —
Feyzioğlu Bedî
Feyzioğlu Turhan
Feyzioğlu Yavuz
_ G Gençosiman Kemal Zeki
Giritli ismet
Gökçen Rauf
Gökdoğan Mukbil (B.)
Göle Turgut
Gürler Şahap
Güven Ferit Celâl

- î Ismet inönü (I.)

Barıca Ragıp
Kapanı Münei
Sarper Selim (B.)
Karal Enver Zaya
Savcı Bahri
Karaosmanoğlu Yakup Selek Hulusi
Kadri (I.)
Senil ibrahim (1)
Kırca Coşkun
Siren Celâl Sait
Kitapçı Şahap
Sirmen Mustafa
Koperler Tevfik Kâmil Soyer Dündar
Sökmen Enver
(t.)
Sungur
Celâl
Köseoğlu Ahmet
Kurdas Kemal (B.)
—T—
Küley Muin
Tahtakıhç Ahmet (&.)
Kümbetlioğlu Hikmet
Tosun Osman (B.)
(t)
Tunaya Tarık Zafer
Turhan Vahit
- M Tüzel Cafer
Mersinli Orhan (B.)

— b— .

Oğuz Ahmet
Onur Hüseyin
- Ö-~
ögünç Feridun Şakir
özmen Halil
öztürk Seyfi
_ p _
Paksüt Emin
- S—
Sağıroğlu Adil
San Necip

Üner Ragıp (B.)
—V—
Velidedeoğlu Hıfzı Veldet
—Y—
Yazır Bahri
Yörük Abdülhak Kemal
Yücebilgin Yusuf Ziya
—Z—
Zeytinoğîu Nasır (B.)

Kurucu Meclis
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1961 YILI
Devlet Üretme Çiftlikleri G. M
Bütçesi

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu mazbatası ( 1 / 8 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1400/246

24 . 1 . 1961

\

'

•

Kurucu Meclis Başkanlığına
Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Devlet Üretme
çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle. birlikte bağlı
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org.
C. Gürsel

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe
ESBABI MUCÎBESÎ
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1961 mâli yılma ait bütçe 'kanun lâyihası ili
şikte takdim kılınmıştır.
Lâyihanın birinci maddesi :
Mezkûr Genel Müdürlüğün 1961 malî yılı hizmetleri için 9 165 000 lira tahsisat itasını tazam
mum/etmektedir. 1960 senesinde bu tahsisat 9 339 087 lira olup 51 sayılı Kanunla 1 567 000
lirası mevkuf tutulmuştur. Bunun tenzilinden sonra geçen sene bütçesine nazaran müşahade olu
nan 1 392 913 lira fazlalık: bu lâyihaya ekli (A) cetvelinin ilgili bölümlerinde tafsilâtiyle açık
landığı üzere 1 232 913 lirası normal bütçeye 160 000 lirası da yatırım bütçesine taallûk etmekte
dir.
'
•
a) Aslında normal bütçede, geçen seneye nazaran 129 081 liralık bir tasarruf sağlanmış ise
de 107 sayılı Kanunla eklenen kadrolar sebebiyle 289 518 lira ve memurlara öğle yemeğine yardım
için de 27 476 lira !ki ceman 316 994 lira tahsisat ilâvesi zarureti hasıl olmuş ve biahis konusu
187 913 liralık artış bundan neşet etmiştir. Bundan başka aylıklara zam sebebiyle memur maaş
larına 690 000 lira, ücretlere 295 000 lira ve emekli keseneklerine de 60 000 lira ilâve yapılmıştır.
•b) 1 580 000 lira olan 1960 yılı yatırım bütçemizden 1 200 000 lira, 51 sayılı Kanunla
mevkuf tutulmuş bakiye 380 000 lira kalmıştır. Buna mukabil âcil ihtiyaçlar tercih edilerek
1961 yılı bütçemize 300 000 liralık ödenek konularak 80 000 lira daha tasarruf sağlanmış ise

( S . Sayım: 13)

de dört çiftliğimizde mevcut ve katma bütçeye ait dağıtma tesisleriyle ilgili olarak 240 000 li
ralık döner sermayeye ait kısmın katma bütçeye maledilmesi zarureti' hâsıl olduğundan yatırım
bütçesinde yeniden açılan 742 -10 neu -maddeye bu miktar talhsisat konulması ieaib etmiştir. Yu
karda sözü geçen 160 000 lira fazlalık bu sebepten ileri gelmiştir.
Masrafların taallûk ettikleri fasıl ve maddeler itibariyle izahına gelince :
P.
M.
201

11

13

21
23

202

11

13

203

11
13

( A / l ) gider bütçesi : İkinci kısım :
5433 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 1 sayılı kadro cetveli tutarı 750 000 liradır. (L)
cetveline alınan 12 kadro karşılığı 58 800 lira tenzil edilerek bakiye 691 200 li
ra tahsisat tesfoit edilmiştir. 27 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla kabul edilen
bir aded 1 250 liralık Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun tutarı 15 000 liranın
da ilâvesiyle bu maddeye 89© 200 lira tahsisat konulmuştur.
5433 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 2 sayılı kadro «etveli tutarı 2 552 400 liradır.
(L) cetvelinde bırakılan 57 kadro karşılığı 292 800 lira tenzil edilerek bakiye
2 259 600 lira talhsisat tesbit olunmuştur*. 107 sayılı Kanunla kabul 'edilen 9 aded
l1 250 liralık ve 9 aded 1 100 liralık S M l Savunma Uzmanı kadroları tutarı 253 800
liranın da ilâvesiyle !bu maddeye 3 013 400* lira talhsisat konulmuştur.
Halen merkezde açık aylığı alan memur yoksa da vukuu muhtemel açık maaşını kar
şılamak üzere geçen sene olduğu gibi bu sene de 4 000 lirla tahsisat »konulmuştur.
Halen işletmelerde ve merkez atelyesinde açık aylığı alan memur yoksa da vukuu
muhtemel açık maaşını karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi bu sene de 6 000
Ura tahsisat konulmuştur.
(D) cetvelinde hizmetlilerin aylıkları karşılığı olarak bu maddeye geçen sene 122 hiz
metli için 975 600 lira tahsisat konulmuştu. 1961 senesi için 39 aded hizmetli kadrosu
tenzil ve döner sermayeden nakledilen 53 eleman ilâve edilmiş olduğundan bu ilaveler
sebebiyle 1:62 000 lira fazlasiyle 1 277 600 lira tahsisat konulmuştur. Filhakika; döner
sermaye hesaplarımızın Yüksek Murakabe mütehassıslarmca tetkiki neticesinde tan
zim edilegelmekte ve Büyük Millet Meclisine takdim edilmekte olan raporlarda, döner
sermaye bütçelerinde sürekli işçi ve usta kadroları arasında yer almış ve istihdam
edilmekte bulunmuş olan ve katma |bütçe mevzuu olacağı ifade olunan kadroların bu
temenniye uyularak ve personel mevzuunun da salim bir mecraya konulması ve bun
dan böyle 7244 sayılı Kanunla derpiş edilen nizam içinde yürütülmesi maksadiyle 53
aded kadronun döner sermayeden çıkarılarak (D) cetveline nakli suretiyle bah
sedilen usulsüzlüğün izalesi düşünülmüştür. Buna mukabil halen münhal ve ihtiyaca
cevap vermiyen 39 aded kadro tenzil edilmiştir. Binnetice bu fasla ilişik (D) cetvelin
deki 136 aded kadro için yuka, rc la da arz edildiği üzere 162 000 lira fazlasiyle
1 277 600 lira tahsisat konulmuştur. Yapılacak zam 140 000 lira bu miktara dâhildir.
1960 yılı (D) cetvelinde yer almış bulunan hizmetlilerden 69 hizmetlinin istihdamlarına
mahal olmaması ve ücretlerinin kifayet etimemesi sebebiyle kadrodan çıkarılmasına ve
bunların yerine 56 hizmetli kadrosunun konulmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur.
202 - 11' nci fasıl münasebetiyle arz edilen sebeplerden dolayı işletmelerin döner serma
ye kadrolarında mevcut 56 elemanın (D) cetveline nakli suretiyle mevcut usulsüzlüğün
izalesi cihetime gidilmiş ve bu sebeple bu maddeye müfredatı ilişik (D) işaretli cetvelde
görüldüğü üzere 217 hizmetli kadrosunun bir senelik tutarı olarak geçen seneden 3 600
lira naksaniyle 1 512 000 lira tahsisat konulmuştur. Yapılacak zam için bu maddeye
ayrıca 155 000 lira ilâve edilerek tahsisat miktarı 1 667 000 liraya iblâğ edilmiştir.
Tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira talhsisat konulmuştur.
işletmelerimizde açılacak kurslar için öğretmen ücretlerine karşılık olmak üzere 2 100
lira tahsisat konulmuştur.
( S. Sayısı : 13)

5V..
206

'

M.
11
13
21.l
23
31
33
40

207
209

11

12

13
14

15

210
218

301

10
20
30
40
50

Geçen seneden 2 500 Ura noksaniyle 17 500 lira taihsisat konulmuştur.
Geçen seneden 5 000 lira noksaniyle 55 000 lira tahsisat, konulmuştur.
Geçen sene olduğu gibi 2 000 lira taihsisat konulmuştur.
Geçen seneden 4 000 lira noksaniyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur.
Geçen (seneden 3 000 lira noksaniyle 2 000 lira taihsisat konulmuştur.
Geçen seneden 5 000 lira noksaniyle 5 000 lira taihsisat konulmuştur.
1 500 ve daha yukarı rakımlı bir işletmemiz (Alparslan) mevcııdolup bu işletmenin 12
memuru bulunduğundan ayda 15 liradan 6 ay müddet için geçen sene olduğu gibi 1 080
lira tahsisat konulmuştur.
Tertibin muhafazası maksadiyle geçen sene olduğu gibi bu sene de 1 lira tahsisat konul
muştur.
5434 sayılı Kanun ve ekleri gereğince T. C. Emekli Sandığına idaremizce ödenmesi ge
reken % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları olarak 201 - 11, 201 - 13,
201 - 21, 201 - 23, 202 - 11, 202 - 13 ncü bölümlerde mevcut tahsisatın % 6,5 u üzerinden
hesabedilerek 442 148 lira tahsisat konulmuştur.
5434 sayılı Kanun icabı olarak idare tarafından T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan
% 1 ek karşılıklar için 201 nci bölümün 11, 13, 21, 23 ncü maddeleriyle 202 nci bölümün
11, 13 ncü maddelerinde mevcut tahsisatın % 1 i nispetinde hesabedilerek 58 792 lira
tahsisat konulmuştur.
1961 yılında emekliye ayrılacakların ikramiyelerini karşılamak üzere 50 000 lira tahsi
sat konulmuştur.
5434 sayılı Kanunun 38 nci maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığına ödenmesi ge
reken yönetim masrafları için Sandıkça tesbit edilen 0,096 nispeti üzerinden ve 209 - 11
nci fasla konulmuş olan 382 148 liraya göre bilhesap bu maddeye 36 686 lira tahsisat
konulmuştur.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tevfikan T. C. Emekli Sandığınca talebedilecek
diğer masrafları karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi 1 000 lira tah 7
sisat konulmuştur.
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre Genel Müdür için ayda 350 lira hesabiyle bu madde
ye geçen sene olduğu gibi 4 200 lira tahsisat konulmuştur.
5433 sayılı Teşkilât Kanunumuza bağlı 1 ve 2 sayılı kadro cetvellerinde 32 veznedar
mevcuttuı*. Bunların-aylık tutarı 13 000 liradır. Aynı Kanunun 27 nci maddesi gere
ğince aylık tutarlarının % 20 si (7244 sayılı Kanun gereğince % 10 u) üzerinden lıesabedilen kasa tazminatı ayda 1 300 lira olup senelik tutarı 15'600 lira, kadro üs
tünde maaş alanlarla terfi suretiyle kadro üstünde maaş alacaklar için takribi 1 900
lira ki ceman 17 500 lira tahsisat konulmuştur. Bu miktar geçen senenin aynıdır.
'Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene
olduğu gibi 13 000 lira tahsisat konulmuştui'.
.
Mevcutlarla iktifa edileceğinden bu maddeye geçen seneden 24 000 lira noksaniyle
1 000 lira tahsisat konulmuştur
Mevcutlarla iktifa edileceğinden geçen seneden 45 000 lira noksaniyle bu maddeye
5 000 lira tahsisat konulmuştur.
Genel Müdürlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen seneki tahsisat aynen konul•muştur. (8 000 lira).
Mart 1960 dan Ağustos • sonuna, kadar 7 400 lira sarfiyat yapılmış olduğundan geçen
sene konulan tahsisatın ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşılmıştır- Bir yıllık ihtiyacı
karşılamak üzere bu maddeye geçen seneden 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira tahsisat
konulmuştur.
( S. Sayısı i 13)
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Geçen sene olduğu gibi bu maddeye 17 500 lira tahsisat konulmuştur.
Geçen seneden 10 000 lira noksan olarak -20 000 lira tahsisat konulmuştur.
Bu maddeye geçen seneden 20 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur.
Bu maddeye geçen seneden 30 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. »
Bu maddeye geçen seneden 2 500 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur.
Geçen seneden 5 0Ö0 lira noksaniyle 12 000 lira tahsisat konulmuştur.
î^tetmelerimiz'in ihtiyacını karşılamak üzere Ibu maddeye geçen seneden 14 000 lira nok
saniyle 30 000 lira tahsisat konulmuştur.
Geçen sene olduğu gibi 45 000 litra talhsisat konulmuştur. 1959 sarfiyatı 44 930 ve
1960 Ağustos sonıu sarfiyatı 39 340 liradır.
11 Posta ve telgraf masraflarını karşılamak üzere bu maddeye geçen sene olduğu gibi
18 000 Mira tahsisat konulmuştur.
13 Geçen seneden 10 000 lira noksaniyle bu maddeye 8 000 lira tahsisat konulmuştur.
1959 sanfiyatı 7 113 lira ve Ağustos 1960 sonu sarfiyatı ise 6 200 liradır.
21 Telefon masraflarını karşrlamafc üzere geçen sene olduğu gibi 19 000 lira tahsisat konul
muştur. 1959 masrafı 15 000 liradıdır.
23 İşletmelerin telefon masraflarını karşılamak üzere geçen seneden 2 000 lira noksa
niyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur.
Bu tertibe talhsis&t konulmasına lüzum görülmemiştir.
Hizmetlilere verilecek giyecekler için geçen seneden 1 000 lira fazlasiyle 14 000
' lira tahsisat konulmuştur.
10 Geçen sene okluğu gibi 60 000 lira tahsisat konulmuştur.
20 Geçen sene bütçesiyle alman 65 000 lira tahsisat aynen konulmuştur.
30 Teftiş Kurulu Başkanı ve 5 müfettişin yevmiye ve yol masraflarını karşılamak üze82 475 lira tahsisat b'ilhesap konulmuştur.
a re
40 Dış memle'ketlerde yapılmakta olan toplantılara Genel Müdürlüğümüz elemanlarının
da iştiraklerinin temini ve komşu memleketlerdeki yenilikleri görmek ve bu sahada
görgü ve bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilecek 'memurların har
cırahını karşılamak üzere bu maddeye geçen seneden 10 000 lira noksaniyle 10 000
lira tahsisat konulmuştur.
11 Geçen sene olduğu gibi bu maddeye 8 000 lira tahsisat konulmuştur.
13 Geçen sene bütçesiyle alman 16 000 lira tahsisat aynen konulmuştur.
21 Geçen sene bütçesiyle kabul edilmiş bulunan 8 000 lira tahsisat aynen konulmuştur.
22 Genel Müdürlük hizmet otosu için geçen sene olduğu gibi 3 000 lira tahsisat konul
muştur.
Çeçen sene bütçesiyle kabul edilmiş olan 5 000 lira tahsisat aynen konulmuştur.
30 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince geri verilmesi icabeden
paralar olduğu takdirde bunu karşılamak üzere 500 lira tahsisat konulmuştur.
40 1961 yılında açılması muhtemel dâvalar için 15 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu
masraflar evvelce döner sermaye bütçelerinden de yapılmakta idi. Bundan* böyle ta
mamının katma bütçeden yapılması için geçen seneden 14 000 lira fazla konulmuş
tur.
5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince açılmış bulunan Alparslan, Altmova,
Ceylânpınar, Dalaman, (Telemen, Gökhöyük, Gözlü, İğdır, Koçaş, Konuklar, Malya,
Polatlı çiftliklerindeki okulların mefruşat, tenvir teshin ve sair masraflarını karşıla
mak üzere bu fasla 10 000 lira tahsisat konulmuştur.
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1961 yılında bitmesi beklenen dâvalar ile aynı yılda açılacak dâvaların mahkeme
masraflarını karşılamak üzere geçen seneden 65 000 lira fazlasiyle 75 000 lira tah
sisat konulmuştur. Evvelce mukaveleli avukat ücretleri ve sair masraflar döner ser
mayeden yapılırdı, bundan böyle bu işler için artık döner sermayeden masraf yapılmıyacaktır.
Katma bütçeye ait 1 aded nakil vasıtasının sigorta fonu karşılığı için geçen sene
olduğu gibi 100 lira tahsisat konu'lmuştuı\
7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi gereğince Sivil Müdafaa Yardım Fo
nuna ödenmek üzere Gelir Bütçesi yekûnunun binde biri nispetinde 8 120 lira hesabedileerk konulmuştui'.
Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (g) fıkrasiyle 1960 yılında tatbik edilmiyen
6696 sayılı Kanunun 1961 yılında da tatbik edilmiyeceği düşünülerek yalnız tertibin
muhafazası. maksadiyle 1 lira tahsisat konulmuştur.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okutulacak 9 ve Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesinde okutulacak 27 öğrenci için ayda 175 lira üzerinden hesabedilen burs üc
retleriyle diğer masrafları için de V 800 lira ki ceman 77 400 lira tahsisat konulmuştur.
ihtiyacın karşılanması için bu maddeye 5 000 lira tahsisat konulmuştur.
Genel Müdürlüğün her sene yapmakta olduğu toplantı masraflarının karşılanması, çe
kilecek fotoğraflarla bunların teksir masrafları ve sair her çeşit masrafların karşı
lanması için geçen yıl bütçesiyle kabul edilen 1 500 lira tahsisat aynen konulmuştur.
Çiftçiye yeni ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve bu sahadaki bilgilerini bro
şür, gazete, dergi ve kitaplarla ve sair vasıtalarla köylere kadar duyurabilmek ve mü
tekâmil memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de bölgelere göre ihdas edilen
tarla günlerinde çiftliklerin verimli çalışmlarını köylü ve çiftçi vatandaşlara göstere
bilmek üzere geçen seneden 10 000 lira noksaniyle bu 'maddeye 10 000 lira tahsisat
konulmuştuı'.
Ziraatin muhtelif şulbelerindeki mesainin bugünkü yeniliklere vâkıf ve ihtisas sabibi
elemanlar tarafından yürütülmesi her bakımdan faydalı olacaktır. Bu maksatla 1961
yılında Amerika'ya gönderilecek 2 teknik elemanın gidiş masraflarını
karşılatmak
üzere 47 640 lira tahsisat konulmuştur.
Teknik sahada vukua gelen yenilikleri takip ve teşkilâtımızda tatbiki maksadiyle
3 teknik elemanın Amerika'ya gönderilmesi düşünülmektedir. Bu maksatla hesabe
dilen 47 880 lira bu maddeye tahsisat olarak konulmuştur.
Fuar ve sergilere iştirakimiz için bu maddeye geçen seneden 45 000 l'ira eksiğiyle
5 000 lira tahsisat konulmuştur.
5433 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 2 nci maddesinin (F) fıkrası, İra kanun mevzuu
na giren, işlerde öğretici mahiyette kurslar açılmasını âmir Ibulunlmaktadır. Bu lü
zum ve icabın yerine getirilmesi için geçen senelerde olduğu g M bu sene de işletme
lerimizden Ceylânpmar, Türkgeldi, Çelemen ve Turunçgiller'de hayvancılık, bağcılık,
meyvacılık, narenciye kursları 15 ve 30 gün' müddetle açılacaktır. İaşe, tedris ve mü
teferrik masraflar olarak bilhesap 36 200 lira tahsisat konulmuştur. Geçen sene
bu miktar 53 000 lira idi.
•
İğdır Devlet Üretme Çiftliği ihale İnşaatının katî hesaplara göre çıkacak borç bakiyesiyle diğer müteferrik borçlar için 10 000 lira tahsisat konulmuştur.
Zuhuru melhuz müteferrik borçları karşılamak üzere 10 000 lira tahsisat konul
muştur.
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idare aleyhine açılmış olan 3 dâvanın 1960 yılında kesinleşmesi hallinde mezkûr yıl
.bütçesinde mevcut tahsisat bu borçlan karşıhyabileceğinden 1961 yılı için bu fasla
'konulan tahsisata ihtiyaç kalmayacaktır. Ancak 1960 yılında kesinleşmiyerek 1961
yılma sirayet edecek dâvalar için 150 000 lira tahsisat konulmasiyle yetiinil'miştir.
Hükümetçe alınan prensip kararma uyularak memur ve hikmetlilerin % 60 ma öğle
yemeklerine yardım için (beherine 75 kuruş üzerinden bu fasla (bir sene 235 gün
itibariyle 27 476 lira tahsisat konulmuştur.
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İdarenin katma bütçeye ait halen 24 aded idare binası, 337 ailelik 160 aded blok
halinde memur lojmanı ve 26 aded çelik hangarı mevcuttur. Bu binaların onarılmaları
için geçen sene olduğu gibi 100 000 lira tahsisat konulmuştur.
Bu maddeye Hatay Çiftliği idare binası noksanlarının ikmali için 50 000 lira tah
sisat konulmuştur.
Altmova Çiftliğinde yaptırılacak 1 aded ikili, lojman için 40 000 lira tahsisat ko
nulmuştur.
Döner sermayeden katma bütçeye maledilecek Altmova Çiftliğinin 90 000, Ma,lya
Çiftliğinin 100 000, Ceylânpmar Çiftliğinin 50 000 lira değerindeki dağıtma tesisleri
için mahsuben muamele yapılmak üzere bu maddeye 240 000 lira tahsisat koulmuştur.
Geçen seneden 40 000 lira eksiğiyle bu maddeye 110 000 lira tahsisat konulmuştur.

Lâyihanın ikinci maddesi :
Birinci maddede derpişi edilen hizmetlerin icabettirdiği masrafları karşılıyacak miktarda tah
min edilen varidatı tesbit ve bu varidatın membalarını (B) işaretli cetvelde göstermektedir.
Filhakika Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna daİT olan 5433 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesi, katma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık giderlerinden
karşılanmasını âmir bulunmaktadır.
Lâyihaya bağlı (B) cetvelinde açılan birinci fasıl bu suretle elde edilecek gelirlerin irad kay
dını temine matuftur. 9 145 000 liradır.
Katma bütçenin tatbikatından elde edilecek çeşitli varidat ,da olabileceğinden aynı cetvelde
açılan 3 ncü fasıldan da 20 000 lira gelir tahmin edilmiştir.
Bu suretle sağlanacak gelirlerle giderler birbirine denk olarak karşılanmış bulunmaktadır.
Lâyihanın üçüncü maddesi :
5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1961 yılında da tatbikine mezuniyet vermektedir.
Lâyihanın dördüncü maddesi :
3656 sayılı Kanunun 19 ncu ve 7244 sayılı Kanunun 5 nei maddeleri mevzuuna gireli ve derece
lendirilen Mzmetlilerin (D) işaretli cetvelde tesbit edildiğini göstermektedir.
202 -11 ve 202 -13 ncü bölümlere konulan tahsisat münasebetiyle de izah olunduğu üzere,
Geçen sene bütçesine bağlı (D) işaretli cetveldeki personel,
a) Merkezde 122 aded ve aylık tutarı 81 300 lira iken 1961 yılında 14 aded fazlasiyie 136
aded için 94 800 liraya,
b) İşletmelerde 230 aded ve aylık tutarı 126 300 lira iken 1961 yılında 13 aded noksaniyle
217 aded için 126 000 liradır.
Bu değişiklik döner sermayede yer almış olan bâzı elemanların (D) cetveline nakli zaruretin
den ileri gelmiş bulunmaktadır.
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Lâyihanın 'beşinci maddesi:
Kanuni kadrodan hangilerinin 1961 yılında tatbik edilmiyeceğini göstermektedir. 351 600
lira tutarında 69 aded kadro- tasarrufu sağlanmıştır. Bu aded geçen "sene 45 ve tutarı ise 238 200
lira idi.
Lâyihanın altıncı ve yedinci maddeleri :
Geçen yıl ve eski yıllar borçlarını ne suretle ödeneceğine dair hükümler vazetmektedir.
Hulâsa ve netice :
Devlet Üretme Çiftlikleri Oenel Müdürlüğünün yıldan yıla artan iş bacınına ve genişliyen in*
kişafma rağmen âzami tasarrufla hazırlanan 1961 yılı bütçesi 9 165 000 lira üzerinden tanzim
ve takdim kılınmıştır.

( S. Sayısı ? 13)

- 1 0 7 "

Bütçe Komisyonu mazbatası

¥. C
Kurucu Meclis
Bütçe Komisyonu
Esas No : 1/8
Karar No : 16

20 . 2 . 1901

Kurucu Meclis Başkanlığına
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Ku
rucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılıp Başbakanlığın 24 . 1 . 196.1 tarihli ve
71 - 1400/246 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanım tasarısı komisyonumuza havale edilmiş bu
lunmakla Tarım Bakanı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Genel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün verdiği iza
hat dinlendikten ve müessesenin faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde sorulan sualler Hü
kümet mümessilleri tarafmdan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tet
kikine geçilmiştir.
Genel Müdürlüğün 1961 yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu
geçen yıla nispetle 1 232 913 lira fazlasiyle 8 625 000 ve yatırım kısmını ihtiva eden (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise 160 000 lira fazlasiyle 5 40 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif
edilmiş bulunmaktadır.
Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçe
sinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir.
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin bölüm vo maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda
447 nci 7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi gereğince sivil savunma yardım fonu bö
lümüne 1 045 liranın ilâvesi ve 476 nci kurs umumi masraf lan bölümünden de 1 045 liranın
t«tösüi suretiyle (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller Hükümetin-teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Genel Müdürlüğün 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 9 145 000 lirası dö
ner sernıayeîîift yıllık safi gelirinden ve 20 000 lirası da idarenin çeşitli gelir kaynaklarından temin
olunmak üzere 9 165 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş bulunmakta olup bu tah
min ve teklif komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Madde metinleri aynen kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ilişiği bulunan cetvellerle birlikte Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Kuyiah Fikret

Başkan V.
Doğan Âvni

Üye
Ersü Vehbi
Üye
Karaveliağlu Kâmil

Üye
Feyzioğlu Bedî
Üye
Bu teşekkülün çalışmala
rını kuruluş maksadına
uygun bulmadığını için
söz hakkımı mahfuz
tutuyorum
Melen Feriâ

Üye
Tunçkanat Haydar

Üye
Yıldız Ahmet

Üye
Zamangil Cahit

Sözcü
Dr. Ergin Feridun
Üye
Kaplan Kadri
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Sekreter
Ba§er Adnan
Üye
Karaman Suphi

Üye
Ö&kol Mazhar
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN TAPÎLİ

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Devlet

Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı bütçe kanun tasarısı

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı bütçe kanun tasarısı

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan masrafları için bağlı (A/l) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 8 625 000 lira ve ya
tırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 540 000 lira tahsisat
verilmiştir.

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı masraflarına
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 9 165 000 lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiçtiir.

MADDE 3. -~ Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edi
lecek varidat çeşitlerinden herbirinin dayandığı
hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1961 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, (D.) işaretli cetvelde gösterümiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi y;l bütçe kanunu lâyihası ile
teşriî organa sunulur*. Bunların eldeki kadrolara
ek olmaması şarttır.

MADDE 4. —* Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949
tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı
cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında
kullanılamaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan;

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

1928 -1959 bütçe yıllarına ait olup da Muha•••fâ%jjnifulŞ)

m

— lâ
B. fto,

isebıei Umumiya Kanununun 93 ncü maddesine
göre müruru zamana uğramamış v# karşılıkları
yülan bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçlar faslına Maliye Bakan
lığınca aktarılacak tahsisattan ödenir.
MADDE 1. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren mer'idir.

MADDI3 7. •— Ayniyle kabul edilmiştik

MAT)DB & — Bu kanunu »Sanayi ve Maliye
Bakanları yürütür.
Devlet Başkanı ve
Başbakan
Devlet Bakanı
Org. C\ Gürsel
II. Mumcuoğlu
Devlet Bakalıı
Adalet Bakanı
Ar. ZeyUnoğlu
E. Tüzemen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
M. Alankuş
M. t. Kmloğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakan t
S. Sarper
. K. K%rda-ş
Millî.ojitim Bakam
Bayındırlık Bakanı
y
T. Feyzioğlü
M. Gökdoğati
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakam
M, Baydur
B. Üner
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
F. Asktn
O. Tosun
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
O. Mersinli
A. Tahtakthç
Sanayi Bakanı
Ba. - Ya. ve Turizm Bakam
8. Kocatopçu
G. Baban
tmar ve iskân Bakanı
F. Yamm

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir-

USi^VİS)

-
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A / l - CETVELİ
1960
B.

M.

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Ko misy o ne t
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201

Maaşlar
11 Merkez memurları maaşı
13 işletmeler ve merkez atelyesi
memurları maaşı
21 Merkez memurları açık maaşı
23 İşletmeler ve merkez atelyesi
memurları açık maaşı

744 600

896 200

896 200

2 319 600
4 000

3 013 400
4 000

3 013 400
4 000

6 000

6 000

6 000

Bölüm toplamı

3 074 200

3 919 600

3 919 600

202 Ücıretler
U Merkez hizmetlileri ücreti
13 işletmeler ve merkez atelyesi
hizmetliler ücreti

975 600

1 277 60ı)

1 277 600

1 515 600

1 667 000

1 667 000

Bölüm toplamı

2 491 200

2 944 600

2 944 600

203

Geçici hizmetliler ücreti
11 Merkez geçici hizmetliler üc
reti
13 İşletmeler ve merkez atelyesi
geçici hizmetliler ücreti
Bölüm toplamı

s-

1.

1

2 250

2 100

2 100

2 251

2 101

2 101

20 000

17 500

17 500

60 000

55 000

55 000

II - Başka haklar

206

4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 Merkez memurları çocuk
zammı
13 işletmeler ve merkez atelyesi
memurları çocuk zammı
{S. Sayın •ı 1 8 )

-ii
1960
M.

ödeneğin çeşidi

21 Merkez memurları doğum yar
dımı
23 işletmeler ve merkez atelyesi
memurları doğum yardımı
31 Merkez memurları ölüm yar
dımı
33 işletmeler ve merkez atelyesi
memurları #lüm yardımı
40 Yakacak zammı
Bölüm toplamı

11
12
13
14
15

1961 yüı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonea
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

2 000

2 000

2 000

10 000

6 000

6 000

•5 000

2 000

2 000

10 000
1 080

5 000
1 080

5 000
1 080

108 080

88 580

88 580

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler

1

1

1

361 755
55 654
£0 000
60 700
1 000

442 148
58 792
50 000
36 686
1 000

442 148
- 58 792
50 000
36 686
1 000

Bölüm toplamı

559 109

588 626

588 626

Temsil tahsisatı
5433 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi gereğince veznedar ve
yardımcılarına verilecek kasa
tazminatı

4 200

4 200

4 200

17 500

17 500

17 500

ikinci kısım toplamı

6 256 541

7 565 208

7 565 208

13 000
25 000

13 000
1 000

13 000
1 000

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büüro gider
leri
10 Kırtasiye
20 Döşeme

( S. Sayısı t 13 )
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1960
B,

M,
30
40
50
60

302
10
20
30
40
50
60

303
304
11
13
21
23

0
306
307
10
20
30
40

Ödeneğin çeşidi,

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

50
8
10
17

Demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

000
000
000
500

5
8
15
17

000
000
000
500

5
8
15
17

000
000
000
500

Bölüm toplamı

123 500

59 500

59 500

İşletmeler ve merkez atelyesi
büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

30 000
30 000
40 000
12 500
17 000
44 000

20 000
10 000
10 000
10 000
12 000
30 000

20 000
10 000
10 000
10 000
12 000
30 000

Bölüm toplamı

173 500

92 000

92 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Merkez posta ve telgraf ücret
leri
İşletmeler ve merkez atelyesi
posta ve telgraf giderleri
Merkez daireleri telefon gi
derleri
işletmeler ve merkez atelyesi
telefon giderleri

45 000

45 000

45 000

18 000

18 000

18 000

18 000

8 000

8 000

19 000

19 000

19 000

12 000

10 000

10 000

Bölüm toplamı

67 000

55 000

55 000

10 000

0

0

13 000

14 000

14 000

60
65
86
20

60
65
82
10

000
000
475
000

60 000
65 000.
82 475
10000

217 475

217 475

Kira bedeli
Giyecekler
Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Muvakkat vazife harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi memleketler harcırahı
Bölüm toplamı

000
000
000
000

231 000

( S. »ayısı : 13 )
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1960
B.

308

M.

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
harcırahları
atelyesi

8 000
16 000

8 000
16 000

8 000
16 000

Bölüm toplamı

24 000

24 000

24 000

Taşıt giderleri
21 Merkez taşıtları işletme gider
leri
Merkez
taşıtları onarma gider
.22
leri

8 000

8 000

8 000

3 000

3 000

3 000

Bölüm toplamı

11 000

11 000

11 000

Üçüncü kısım toplamı

698 000

517 975

517 975

11 Merkez
13 İşletmeler ve merkez

309

1961 yılı için

yılı
ödeneği

'

Dörâmıcü kısmı - Daire
hizmetleri
403
407

416
419
446
447

Temsil giderleri
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler
30 Geriverilleeek paralar
40 Mahkeme harçları

5 000

5 000

5 000

500
i 000

500 *
15 000

500
15 000

Bölüm toplamı

1 500

15 500

* 15 500

20 000
10 000

10 000
75 000

10 000
75 000

100

100

100

9 395

8 120

9 165

5433 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi gereğince okul gider
leri
Mahkeme giderleri
6085 sayılı Kanunun 56 nci
maddesi gereğince sigorta fonu
karşılığı
7126 sayılı Kanunun değişik
37 nci maddesi gereğince Sivil
Savunma yardım fonu

(S. Sayısı: 13)
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1960 •
ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Muhafazasına lüzum kalmuyan
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yaplacak hizmetler kar
şılığı

1

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar

96 750

77 400

77 400

m

1

Yayın giderleri
Satımalma ve abone
Başka her çeşit giderler
Çiftçiye yeni ziraat usullerini
ve çeşitlerini tanıtma ve Tarla
Günü giderleri

6 000
1 500

5 000
1 500

5 000
1 500

20 ÖÖÖ

10 00#

10 000

Bölüm toplamı

27 500

16 500

16 500

Staj giderleri
4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile
başka her çeşit giderleıri
Teknik yardımdan faydalanıl
mak 'suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve giderleri

54 080

47 640

47 640

191 520

47 880

47 880

Bölüm toplamı

245 600

95 520

95 520

Fuar ve sergi giderleri

50 000

5 000

5 000

Kurs genel giderlerii

53 000

36 200

35 155

518 846

.344 341

344 341

Dördüncü kısım toplamı

( S. Sayısı: 13)
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t.

1960

•

ödeneğin çeşidi

1961 yıh için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen '"

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

20 000
15 700
250 000

10 000
10 000
150 000

10 000
10 000
150 000

285 700

170 000

170 000

27 476

27 476

6 256 541
698 000
. 518 846
285 700
0

7 565 208
517 975
344 341
170 000
27 476

7 565 208
517 975
344 341

7 759 087

8 625 000'

8 625 (XX

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçlan
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

Altıncı kısım - Yardımlar
Memur ve hizmetlilerin öğle
yemekleri için Devlet Üretme
Çiftlikleri Mensupları Yardım
laşma Sandığına yardım

KISIMLAR

TOPLAMI

İkinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
DöMüncü loşun toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
GENEL TOPLAM

(S. Sayısı.: 13)

170 000
27 476
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A/2 - CETVELİ
1960
ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

100 000

100 000

100 000

Yatırımlar
I - Onarmalar
Bina onarımı
Yapı işleri
Merkez ve işietmeiler idare bi
naları yapımı
İşletmeler ve merkez memur
ları meskenleri yapımı

330 000

50 000

50 000

1 000 000

40 000

40 000

Bölüm toplamı

1 330 000

90 000

90 000

0
.150 000

240 000
110 000

240 000
110 000

Bölüm toplamı

150 000

350 000

350 000

Yatırımlar toplamı

1 580 000

540 000

540 000

Dağıtma tesisleri
Döner sermayeden alınacak
tesislerin bedeli
Dağıtma tesisleri yapımı

B

CETVELİ
1960

v

Gelirin çeşidi

1961 yıl ı için

yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Döner sermayenin yıllık safi
gelirinden ayrılacak mülhak
bütçe giderleri karşılığı
Çeşitli varidat

9 324 350
14 737

9 145 000
20 000

9 145 000
20 000

GENEL TOPLAM

9 339 087

9 165 000

9 165 000

( S. Sayısı: 13 )
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D - CETVELİ
Memuriyetin nev'i

G.

Aded

ücret

MERKEZ
Yük. Mühendis veya Müih.
•»

2
4
1
3
1
2
3
4
5
6
2
3
11
8
5
3
1
5
5
7
8
9
10
1
5
6
7
9
5
7
6
6
7
9
6
11
11
8
9
10

»

Teknisiyen
»
Tercüman
»
. Teknisiyen
»
»
»
»
»
Ressam
»
Doktor
Kaloriferci
Kartograf
Sondör
Topoğraf
»
Şoför
Daktilo
»
Daktilo
Memur (Baştasfiyeci)
»
»
»
»
Yollama memuru
Yollamacı
Sürveyan
Dağıtıcı
»
Santralci
Takipçi
*»
Bekçi
Odacıbaşı
Odacı

'

4
1
1
2
1
1
5
10
8
8
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
5
2
2
1.
8
14
8
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
5
5

1 750
1 500
1 100
800
1 250
950
1 250
1 100
950
800
700
600
,1 100
950
300
600
700
950
1 250
700
700
500
450
400
350
1 250
700
600
500
400
700
500
600
600
500
400
600
300
300
450
400
350

Gr.
11
12
13

.

......

Memuriyetin nev'i

Aded

Ücret

4
7
3

3f00
250
200

Odacı
»
»
:

Yekûn

İ
2
3
4
5
6
7
Ü
11
1
4
5
6
7
8
10
11
7
8
9
8
10
6
7
8
9
10
XI
5
6
5
7
9

İşletmeler
• Yük. Mühendis veya müh.
Teknisiyen
»
>
>
»
»
»
Ressam
Doktor
Teknisyen (Veteriner)
»
»
>
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Hastabakıcı
' »
>
Daktilo
»
Memur
»
»
»
y>
»
Sürveyan Memur
»
»
Yollama Memuru
Yollamacı
Takipçi

(S. Sayısı: 13)

136
-—,
1
6
8
1
16
23
4
6
1
10
1
2
3
1
1
2
1
2
6
4
3
2
5
18
25
20
14
15
2
6
5
1
1
1 .
217

1 750
1 250
1 100
950
800
700
600
500
600
300
1 250
800
700
600
500
450
350
300
500
450
400
45Ö
350
600
500
450
400
350
300
700
600
700
500
400

- 21 L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'ii

Aded

Ücret

2
2

500
450
400
350
450

Merkez
10 Şef
11 Memur
12
»
»
13
11 Saymanlık Memuru

•'.

2

5
1

İŞLETMELER
10
11
9
10
11
10
11
12
11
12
1.3
14

Makina ekipleri şefi
»
»
»
Ayniyat memuru
»
»
»
»
Ambar memuru
»
»
»,
»
Memur
»
»
»

•3

2
3
3
5
5
7
7
5
5
3
9,

500
450
600
500
450
500
450
400
450
400
350
300

E - CETVELİ
îcra VekiUeri Heyetinin 24 . 3 . 1960 tarih ve 4/12809 sayılı Kara
rı ile 1960 yılında tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro

İşletmeler

—"*
Aylık
Aded Lira

Bağcılık, sebzecilik kurs öğretmeni
Bağcılık, meyvacılık kurs öğretmeni
Meyvacılık kurs öğretmeni
Narenciye kurs öğretmeni
Meyvacılık kurs öğretmeni
Sığır, koyun, tavuk kurs öğretmeni
Ziraat sanatları kurs öğretmeni

2
2
1
1
1
3
1

Süresi
Grün

300
300
300
300
300
300
300

YılLık
tutarı
Lira

30
30
15
15
15
30
30

300
300
150
150
150
900
300

Yeîkûn

2 250

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâ
hilinde kullanılacaktır.

i S. Sayışı: 13 )

— 22 —
Umumi bütçeye dâhil dairelerin mülhak bütçeli idarelerin 1961 malî yılı masraf bütçesi tasarısına
dâhil dış tediye ihtiyaçlarının mevzulara göre bölünüşünü gösterir • cetvel
ihtiyacın
miktarı

Döviz sarfiyatını ieabettiren ihtiyaçlar"
I - Borç itfaları için lâzımgelen dövizler :
a) Hazine kefaletini haiz borçların resülmal ödemesi
b) Hazine kefaletini haiz borçların' faiz ve komüsyonu
c) Hazine kefaletini haiz olmıyan (borçların resülimal öde
memeleri
d) Hazine kefaletini haiz olmıyan faiz ve komüsyonlar
II - Mal mubayaaları için. lâzım olan dövizler :
a) Yatırım programına ait mubayaalar için
ib) işletme malzemesine ait mubayaalar için
e) işletme malzemesine ait mubayaalar için
III - Mal ımubayaasmdan başka ihtiyaçlar için lâzım olan dövizler :
a) Dâire veya idarenin dış teşkilâtı memurları maaşı
b) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yönetim masrafları
c) Daire veya idarenin dış teşkilâtı yevmiye ve harcırahlara
d) Daire veya idarenin dış teşkilâtında istihdam ettiği ecnebi
uzmanların (işçi ve saire dâhil) maaşlarından memleket
lerine aktarma hakkını (haiz oldukları miktarlar
e) Daire veya idare memurlarının harice seyahat, harcırah
ve yevmiyeleri
Daire
yeya idarenin hariçte stajda 'bulunan [memurları
f)
ve talebelerinin maaşları ve, harcırahları
g) Daire veya idarenin harice ödemesi icabeden aidat ve
katılma payları (aidat tarihi)
h) Sair masrafları
Ye'kûn

>>©«

( S. Sayısı: 13 }

ihtiyacın bütçedeki
fasıl ve maddesi

F.

M.

10 000

307 40

95 520

452

105 520

Türk
Lirası

10

47 640

452 20

47 880

95 520

.

Kurucu Meclis

S. S A Y I S I :

1961 YILI
Orman G. M. Bütçesi

Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütge kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu mazbatası (1/14)

T. G.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1399/245

\

24.1.1961

Kurucu Meclis Başkanlığına
Kurucu Meclise a r a Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 .tarihinde kararlaştırılan Orman Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi vo ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Devlet Başkanı ve Başbakan
, Org.
Cemal Gürsel

BÜTÇE GEREKÇESİ

-

9

1961 yılı bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmiştir
B.
201

M.

Tahsisatın nev'i

11 Merkez memurları maaşı
Mevcut teşkilât kanunlarına bağlı 189 aded merkez kadroları
tutarı
1 Mart 1961 tarihinde yapılması mukarrer zam karşılığı

12 Vilâyetler memurları maaşı
Teşkilât Kanununa bağlı 5 051 aded vilâyetler
kadrosu tutarı
(L) cetveline alman 1 800 kadronun tutarı

1960 yılı
bütçesi

1961 yılı
teklifi

1 573 800
—

1 522 200
714 600

1 573 800

2 236 800

18 255 272
—

32 275 200
11 418 000

memurları

1 Mart 1961 tarihinde yapılması mukarrer zam karşılığı

18 255 272 20 857 200
— + 2 948 000
18 255 272

Yukarda yazılı merkez ve vilâyetler memurları aylıkları 28.
2.1960 tarihinde yürürlüğe giren 7453sayıh Kadro Kanununa
( S . Sayısı: 1 4 )

23 805 200
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B.

201

202

M.

Tahsisatın nev'i

göre hesaplanmış bulunmaktadır. Ayrıca 1 . 3 . 1961 tarihinde
yapılması düşünülen zam karşılığı olarak hizalarındaki mik
tarlar ilâve edilmiştir.
21 Merkez memurları açık maaşı
22 Vilâyetler memurları açık maaşı
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kifayet etmekte bulunduğun
dan geçen yılın aynı teklif edilmiştir.
11 Merkez memurları ücreti :
Kullanılmakta olan iki kadronun yıllık tutarı
1 Mart 1961 tarihinde yapılması mukarrer zam karşılığı
12 Vilâyetler memurları ücreti
28 . 2 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 7453 sayılı Kanuma gö
re vilâyetlerin 49 aded barem içi memurları kadrosunun bir
yıllık tutarır
1 Mart 196İ tarihkude yapılması mukarrer zam karşılığı

Vilâyetler ücretli memurları aylığının bir yıllıfe tutarında
1960 yılma nazaran husule gelen 128 760 lira noksanlık yu
karıda bahsedilen kamunla kadro adedinin 49 a indirilmiş ol
masından ileri gelmişjtir. Ayrıca mukarrer zam için hizaların
da gösterilen miktar ilâve olunmuştur.
21 Merkez hizmetlileri ücreti :
Bütçe kanununa bağlı (D) cetvelinde yazılı 62 aded hizmetli
kadrosunun bir yıllık tutarı
1 Mart 1961 tarihinde yapılması mukarrer zam karşılığı

22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti:
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin vilâyetler kısmında ya
zılı hizmetli kadrolarının bir yıllık tutarı
Bütçe tatbikatına göre tahakkuk edeceği tahmin olunan ta
sarruf karşılığı olarak düşülen

, bütçesi
1960 yılı

1
30 000

1
30 000

11 400

11 400
3 500

11 400

14 900

376 200

.247 440
49 500

376 200

296 940

235 800

235,800
82 500

235 800

318 300

8 393 400

8 718 000
700 000

8 393 400

8 018 000
747 500

8 393 400

8 765 500

1 Mart 1961 tarihinde yapılması mukarrer zam karşılığı

Bu faslın 22 nci vilâyetler hizmetlileri kadrolarının yıllık tu
tarında 700 000 liralık düşülme yapılmadan evvel görüneni
fazlalık Kastamonu - Araç Orman Muhafaza okulundan 1961
bütçe yılı içinde mezun olarak 300 lira aylık ücretle yeniden
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1961 yılı
teklifi

hizmete girecek 100 aded muhafaza memurunun sekiz aylık
ücretleleri ile 1960 bütçesine aynı hizmetliler için sekiz ay ola
rak konulan ücretin 1961 yılımda on iki ay olarak hesaplan
masından ileri gelmiştir.
203

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti :
Aded
Hukukçu üye
İnşaat yüksek mühen
disi veya mühendisi
»
»
»
Sürveyan
Daktilo

10X1250X12 = 150 000
2X1 750X12=
4X1500X12 =
4X 800X12 =
19X 400X 6 =

42 000
72 000
38 400
45 600
348 000

348 000

348 000

4 204 000

4 204 000

4 204 000

250X200X12 = 600 000

600 000

600 000

703 000

703 000

1 500

4 500

13 Yangım bekçi ve koruyucuları ile haber alıma
ücreti1:
Aded
Yangın bekçisi
»
»
»
»
»
»

nöbetçileri

23 X 300 X 5 =
34 500
475X250X5= '593 750
1400 X 200 X 5 = 1400 000
2 901X150X5 = 2175 750

14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti :
Aded
Ağaçlandırma sahaları
bekçileri

Her üç maddenin tahsisatı geçen yılın aynı olarak teklif edil

mistir.
206

207

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yar
dımlar
Çocuk zammı, Doğum yardımı, ölüm yardımı ve yakacak
zammı gibi masrafları ihtiva eden ve yedi maddeden ibaret
bulunan bu faslın tahsisatı ihtiyaca kâfi geldiğinden geççn
yılın aynı teklif edilmiştir.
•
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mükâfatı
Bütçe tatbikatından elde edilen neticeye göre ihtiyaca kâfi
gelmediği ve zaman zaman kanuni aktarmalara zaruret hâsıl
olması hasebiyle 1961 yılı tahsisatı 4 500 lira olarak konul
muştur.
( S . Sayısı: 14)
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Tahsisatın nevi
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler:
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekle riyle artış farkları
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler

Bu faslın yekûnundaki artış 7453 sayılı Teşkilât Kanu
niyle eklenen kadroların tutarına muvazi olarak yapılan
hesaplardan ileri gelmiştir.
Temsil tahsisatı
^
Umum Müdürlük makamı tahsisatı olup ayda 350 lira
hesabiyle geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir.
Askerlik dersi öğretmenlerinin ücreti
İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı konmuştur.
Emekli, dul ve yetim maaşları
Genel Müdürlük teşkilâtından emekli, dul ve yetim aylığı
almakta bulunan 514 kişinin yıllık istihkakı olup bütçe tat
bikatından elde edilen neticeye göre geçen yıldan 100 000
lira fazlasiyle 900 000 lira olarak konulmuştur.
Merkez daireleri büro masrafları
19t59 Bütçe yılı hesabı katî neticeleriyle 1960 Bütçe yılı
nın altı aylık tatbikat devresi neticeleri nazara alınmış bir
taraftan da 51 sayılı Kanunla tenzil olunan miktardan son
ra kalan seviyenin muhafazası maksadiyle 1961 yılı ihtiyacı
107 500 lira olarak teklif edilmiştir
Vilâyetler büro masrafları :
Muhtelif şubeler ihtiyacına göre tefrik edilmiş olan ve ayrı
ayrı 30 maddeyi ihtiva eden bu faslın tahsisatı da yukarıki maddede bahsedilen mucip sebepler
dolayısiyle
1961
yılı bütçesi için 309 350 lira olarak teklif edilmiştir.
Basılı kâğıt ye defterler :
'
301 ve 302 nci fasıllar için yazılan sebepler dört ayrı mad
deyi ihtiva eden bu fasıl içinde vâridolduğundan 1961 yı
lı tahsisatı 98 Ö00 lira olarak teklif edilmiştir.

1960 yılı
bütçesi

1961 yılı
teklifi

1 801 672
288 758
350 000
75 000
500 000

2 422
354
350
100
500

3 015 430

3 726 762

4 200

032
730
000
000
000

4 200

1 440

1 440

800 000

900 000

160 000

107 500

572 900

309 350

120 000

98 000

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları :
. 371 000
1'959 bütçe yılı katî hesabı ile 1960 bütçe yılının altı ay
lık tatbikat devresinden elde edilen neticeye göre ihtiyaca .
kâfi geleceği anlaşılarak 1961 yılı tahsisatı 304 000 lira
olarak teklif edilmiştir.
Kira bedelleri :
119 003
ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı
teklif edilmiştir.

304 000

( a Sayısı: 1 4 )

119 003
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M.
Giyecekler :
10 Merkez giyecekleri :
20 Vilâyetler giyecekleri

1961 yılı
teklifi

61 150
1 013 000

50 000
900 000

1 074 150

950 000

Merkez jgiyecekleri izahı
Memuriyetin unvanı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Teknik memurların bir sene miadlı elbiselik kumaş bedeli
Teknik memurların bir sene miadlı ayakkabı bedeli
Hizmetlilere bir sene miadlı elbise, kumaş ve dikiş bedeli
Hizmetlilere bir sene miadlı ayakkabı bedeli
Hizmetlilere iki sene miadlı paltoluk kumaş ve dikiş bedeli
Hizmetlilerin bir sene miadlı tulum bedeli
Hizmetlilere iki sene miadlı lâstik çizme bedeli
Hizmetlilere dört sene miadlı meşin ceket bedeli
Memurlara bir sene miadlı iş gömleği bedeli
tlân masrafları

130
130
44
44
44
13
13
13
—
—

Tutarı
Lira

Fiatı

Aded
X
X
X
X
X
X
X
X

195
75
285
50
300
100
50
200
—.
—.

=
==
=
=
=
=
=
=

25
9
12
2
13
1

350
750
540
200
000
3C0
650
26 000
7 500
1 500

76 590
26 590
v

Bütçe tatbikatına göre tasarrufu mümkün görülen

50 000

Vilâyetler giyecekleri izahı

Memuriyetin (unvanı

Aded

1. Teknik memurlara verile
cek bir sene miadlı elbiselik
kumaş Ibedeli,
2. Teknik memurlara verile
cek bir sene miatlı ayakkabı
bedeli
3. Tatbikat memurlarına ve
rilecek ıbir sene miatlı elbiselik
kumaş bedeli

Fiyatı

Tutarı
Lira

2 000 X 195 =

390 000

2 000 X

75 =

150 000

175 X 195 =

34 125

( S. Sayısı : 14 )

1960 yılı
bütçesi

Tahsisatın nev'i
4. Tatbikat memurlarına ve
rilecek bir sene ıniatlı ayakkabı
bedeli
5. Muhafaza memurlarına ve
rilecek ıbir sene miatlı elbiselik
kumaş ve tozluk bedeli
6. Muhafaza memurlarına ve
rilecek bir sene miatlı ayak
kabı bedeli
7. Muhafaza ve tatbikat me
murlarına verilecek iki sene
miatlı palto bedeli
8. Muhafaza memurlarının sırt
çantası bedeli

75 =

13 125

1 500 X 195 =

292 500

1 500 X

75 =

112 500

300 X 195 ==

58 500

150 X

11 250

175 X

75 =

. 1961 yılı
teklifi

1 062 000

Bütçe tatbikatına göre tasar
rufu mümkün görülen.

162 000

v
900 000

Merkez ve vilâyetler giyecekleri için yukarda müfredatı açık
landığı üzere 1961 yılı [bütçesine 950 000 lira tahsisat konul
muştur.
Harcırahlar
1959 bütçe yılı kati hesap neticeleri ile 1960 yılının altı aylık
•tatbikat devresi neticeleri göz önüne alınarak ayrı ayrı tertip
leri ihtiva eden on üç maddelik bu fasla, ihtiyaca kâfi gele
ceği mülâlhaızasiyle 1961 bütçe yılı için 2.045 000 liralık tah
sisat konulmakla iktifa edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
Bütçe tatbikatından elde edilen neticelere ıgöre ihtiyaca kâfi
gelmediği anlaşıldığından 1961 yılı tahsisatı 90 000 lira olarak
teklif edilmiştir.
Taşıt masrafları
Merkezde genel müdürlük emrinde, teknik memurların tatbi
kat işleri için taşra teşkilâtına gidip gelmelerinde kullanılan
otolbüs, pikap ve kamyonet ile taşra teşkilâtında
kullanılan
kamyon, pikap, (traktör, otoibüs ve jeep gilbi vasıtaların ifa et
tikleri hkmet bakımından çok sarp arazide çalışmaları ve hu
suretle normalin üzerine akar yakıt istihlâk etmek zorunda
kalmaları nazara alınmakla beraber huna muvazi olarak vukulbulacak orman işleri de göz önünde ibulundurulmuş ve 1960
bütçe yılının 6 aylık tatbikat neticeleri de dikkate alınarak
1961 yılı Ibütçesi için 795 000 liranın olhtiyacı karşılıyalhileceği mülahazasiyle bu miktar üzerinden teklif yapılmıştır.
( & Sayısı: 14)

2 508 500

2 045 000

75 000

90 000

862 500

795 000

—9—
Tahsisatın nev'i
—
Temsil masrafları
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir.
Muhasebei Umumiye Kanununun 48
diren masraflar.
nci maddesini ilgilenGeri verilecek paralar
Mahkeme harçları

1960 yılı
bütçesi
5 000

1961 yılı
teklifi
•
5 000

25 000
50 000

5 000
- 15 000

75 000

20 000

40 000

6 000

545 000

312 500

175 000
1 300 000

213 800
450 000

1 475 000

663 800

Devam edegelen bütçe tatbikatına ve evvelki yıllar hesabı
katî neticelerine göre ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından
1961 yılı tahsisatı 20 000 lira olarak teklif edilmiştir.
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince ya
pılacak masraflar
İstanbul Belgrad ormanları içinde tefrik edilmiş bulunan
av üretme sahasının ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceği mü
lâhazası ile 1961 yılı için 6 000 lira tahsisat konulmakla
iktifa edilmiştir.
Hastalıklarla savaş masrafları
Devam edegelen bütçe tatbikatı neticeleriyle 1959 büçte yılı
hesabı katisine göre yapılmış olan hizmet ve hakiki sarfi
yat göz önüne alınarak, bir taraftan da bütçenin 51 sayılı
Kanunla indirilen miktardan sonra kalan seviyesini aşma
mak mülâhazasiyle bu bölümün 1961 yılı tahsisatı 312 500
lira olarak teklif edilmiştir.
Okullar masrafı
Orman Muhafaza Okulu masrafları
Orman Tekniker okulları masrafları

Bu bölümün 11 nci maddesine mevzu tahsisat île Araç ilçe
sinde bulunan Orman Muhafaza Okuluna devam eden 100
talebenin yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçları karşılanmak
ta olup rayiç ve okul formülüne göre hesaplanarak konulmuş
tur.
12 nci madde tahsisatının 1960 yılı bütçe rakamına gö
re arz ettiği mühim miktardaki noksanlık, Antalya ve Trab
zon illerinde yeniden açılması evvelce kararlaştırılan ve büt
çeye tahsisatı dahi konulan teknik?r okullarının bir müddet
için açılmasından sarfınazar edilmiş olmasından ileri gelmiş
tir. Bu maddeye konulan tahsisat ile sadece Düzce Tek
niker Okulu ihtiyaçları karşılanacaktır.

(aSsapuiiH)
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Tahsisatın nev'i

Para taşıma masrafları
Evvelki yıllar [hesabı katîlerindeki hakiki sarfiyat rakamlariyle 1960 bütçe yılının altı aylık tatbikat devresi neticele
ri nazara alınarak 1961 bütçe yılı için 5 000 lira konul-,
makla iktifa olunmuştur.
Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları denemeleri mas
rafları
Dört ayrı maddeyi ihtiva eden bu faslın maddelerinde bah
sedilen çalışmalara kifayet edeceği, 1959 yılı hesabı katisi
ile 1960 bütçe yılının 6 aylık tatbikat devresi neticelerin
den anlaşılmış olduğu cihetle 1961 yılı bütçesine 171 000
lira konulmakla iktifa olunmuştur.
Harita ve kadastro işleri
10 Sınırlama haritaları masrafları
20 Amenajman haritaları masrafları

1960 yılı
bütçesi
15 000

5 000

361 500

171 000

3 000
15 000

1 000
12 500

18 000

13 500

Bütçe tatbikatından elde edilen neticelere göre ihtiyaca ye
teceği anlaşıldığından 1961 yılı tahsisatı 13 500 lira olarak
teklif edilmiştir.
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla
savaş
hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler.
150 000
Evvelki yıllar bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kifayet ede
ceği neticesine varılarak 1961 bütçe yılı için 100 000 lira
tahsisat .konulmakla iktifa olunmuştur.
Sınırlama
700 000
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince kurulması
icabeden
,
tahdit komisyonlarının, mezkûr kanunda yazılı evsafı haiz
hukukçu üyenin temin edilememesi yüzünden teşkil edile
memesi ve binnetice sınırlama mevzuu ile ilgili çalışmala
rın tahakkuk ettirilmemiş olması keyfiyeti dikkate alına
rak bütçe yekûnlarının boş yere kabartılmamasmı
sağla
mak mülâhazası ile, dört maddeyi ihtiva eden bu fasla '
1961 yılı için 200 000 lira tahsisat konulmasiyle iktifa edil
miştir.
Amenajman
1 322 970
Programlı bir şekilde devam eden amenajman ve harita
hizmetlerinde çalışmakta bulunan 125 aded orman mühen
disi ile yanlarındaki hizmetlilerden teşkil edilen ve 19 ko
misyon halinde faaliyette bulunan ekiplerin
tahakkuk
eden tazminat yevmiyeleri ile faslın diğer maddelerinde ya
zılı hizmetleri karşılamaya kâfi geleceği mülâhazasiyle 1961
yılı tahsisatı 900 000 lira olarak teklif edilmiştir.

( S . Sayısı: 14)

1961 yılı
teklifi

100 000

200 000

900 000
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Tahsisatın nev'i
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince hazırlanan program dâ
hilinde çalışılan ağaçlama hizmetlerinin bütçe imkânları dâ
hilinde tahakkuk ettirilebilmesi için, evvelki yıllar hesabı
katîlerindeki hakiki sarfiyat miktarları da nazara alınarak
bahis konusu çalışmalar için 1961 bütçesine 5 390 001 lira
konulmakla iktifa olunmuştur.
Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü mas
rafları.
Toprak muhafazası, yer kayması, yan dere ıslahı, kuraklık
ve çığlarla mücadele için yapılacak çalışmaların her türlü
masrafları.
Orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin ge
rektirdiği her türlü masraflar.

1960 yılı
bütçesi

1961 yılı
teklifi

6 600 001

5 390 001

1 500 000

1 500 000

600 000

600 000

2 100 000

2 100 000

500 000
—
—

—
150 000
150 OOC

500 000

300 000

50 000

50 000

Birkaç yıldan beri üzerinde önemle çalışmakta ıbulunulan,
fasıl ve maddeleri hizalarında açıklanan hizmetlerin ifa ve
tahakkukuna bütçe imkânları dâhilinde 1961 bütçe yılı için
de de aynı İrz ve gayretle devam edebilmek için mezkûr
faslın tahsisatı geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir.
Millî parklar ve muhafaza ormanları ile ilgili her hürlü
masrafları :
Millî parklarla ilgili her türlü masraflar :
•
Muhafaza ormanları ile ilgili her türlü masraflar :

6'831 sayılı Orman Kanununun 23, 2'4 ve 25 nci maddeleri
ile ilgili bulunan ve ayrı şubeler tarafından ifası gereken
Millî parklar tesisi çalışmaları ile muhafaza ormanlarının
ayrılma, idare, imar ve ıslâhı islerinin ilgili şubeler tara
fından programlı ve plânlı bir şekilde yürütülebilmesi için
bu faslın parası iki ayrı maddeye ayrılmış ve 1961 *yılı
ihtiyacı için 300 000 lira konulmakla iktifa olunmuştur.
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince tesis edi
lecek sigorta fonu karşılığı :
Trafik Kanunu gereğince motorlu vasıtalar için ifası icabeden muamelelerin zaruri kıldğı ma raflar karşılığı olarak
geçen yılın aynı teklif edilmiştir.

(S. Sayı«: 14)
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1960 yılı
bütçesi

Tahsisatın nev'i
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince tesis edi
lecek sivil müdafaa fonu karşılığı :
Genel Müdürlüğün 1961 yılı bütçesinin Hazine yardımı
olarak alınan (îki milyon) lirası dış-nda kalan gelirinin
ibinde Ibiri olarak Sivil Müdafaa Dairesi Başkanlığı hesabına
açılan iona tediyesi icabeden.
Orman Fakültesinde okutulan öğreticilere verilecek burslar
ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları :
Lira
1 — 472 talebenin 175 er liradan sekiz aylık
bursu (1961 Mart - Ekim, 472 X 175 X 8 =
2 — 592 talebenin 175 er liradan dört aylık
bursu (1961 Kasım - Aralık, 1962 Ocak - Şu
bat)
3 — Evvelâ 472 talebenin seneliği 180 liradan
bir senelik, bilâhara 12 talebenin dört aylık
(ayda on beş lira) fakülte harçları ve tatbi
kat yolluklarına karşılık olarakr
4 — 5234 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerine istinaden hazırlanan Orman Fakülte
si öğrencilerinin görecekleri mecburi stajlara
ait talimatın üçüncü maddesi gereğince staja
çıkacak talebelere bir defaya mahsus olmak
üzere verilecek iş tulumu ve iş ayakkabısı be
deli.

1961 yılı
teklifi

82 157

69 941

1141060

1237 360

75 000
200 000

50 000
100 000

275 000

150 000

50 000

50 000

660 800

414 400

92 160

70 000
1 237 360

451

Not : (1961 yılı içerisinde 350 talebe orman iş
letmelerinde staj görecektir.)
Yayın masrafları
10 Satınalma ve abone
20 Başka her çeşit yaym ve propaganda masrafları

1961 yılı (bütçesinin 1960 yılı bütçesinden 50 ve 51 sayılı ka
nunlarla yapılan indirmelerden sonra kalan miktar seviyesini
aşmaması prensibi nazara alınmış ve malî imkânlar da göz
önünde bulundurulmuş olduğundan bu faslın tahsisatı 1961
yılı için 150 000 lira olarak teklif edilmiştir.
452

Staj masrafları
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları,ile başka her çeşit masrafları
(S. Sayısı: 14)

— 13 —;
B.

M.
20

453

Tahsisatın nev'i
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle 'ecnebi memleketlere
gönderileceklerin harcırahları ve masrafları

Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geleceği neticesine varıl
mış ve 1961 yılı bütçesinden 150 000 lira konulmakla iktifa
olunmuştur.
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar.
10 Kurum ve derneklere katılma payı.
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas
rafları

1960 yılı
bütçesi

1961 yılı
teklifi

142 140

100 000

192 140

150 000

4 830

4 830

40 000

10 000

44 830

14 830

15 000

5 000

Bütçe tatbikatı neticelerine göre ihtiyaca göre kifayet edece
ği anlaşıldığından 1961 yılı bütçesinin bu faslına 14 830 lira
konulmakla iktifa olunmuştur.
458

476

501
502
10
20

Fuar ve sergilere katılma masrafları
1961 bütçe yılı içinde iştirak edilebilecek sergi ve fuarlar için
ihtiyaca yeteceği mülâhazasiyLe bu fazla 5 000 lira tahsisat ko
nulmuştur.Kurs masrafları
Evvelki yıllar bütçe tatbikatına göre 1961 yılı bütçesi için bu
faslın tahsisatı 1 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Geçen yıl borçları.

10 000

1 000

35 000

50 000

Eski yıllar borçları
1955 - 1959 yılları borçları
1937 - 1954 yılları borçları

15 000
3 000

15 000
3 000

18 000

18 000

50 000

15 000

505

Hükme bağlı borçlar.
,
Yukarda üç ayrı fasıl ve maddelerde yazılı tahsisatlar evvel
ki yıllar hesabı katilerinin hakiki sarfiyat miktarları ile 1960
bütçe yılının altı aylık tatbikat devresi neticeleri göz önüne
alınarak konulmuştur.

653

Orman Genel Müdürlüğü memur ve Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemekleri
ne yardımda kullanılmak üzere)
Genel Müdürlük Yardımlaşma Sandığı tarafından işletilmek
te olan lokantada merkez memur ve müstahdemlerinin öğle
vakti sıcak yemek yemelerini sağlamak mülâhazasiyle lokan
taya yardım olarak tediyesi için yeniden açılan bu fasla 41 672
lira tahsisat konulmuştur.
( S. Sayısı: 14 )

41 67?
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51 sayılı Ka
nunla düşülen
1960 yılı
miktardan
1961 yılı
bütçesi
sonra ikalan
teklifi

M.

YATIRIMLAR
701

711

731
10
20
30
40

741

751

Yapı onarımı ve küçük yapılar
1961 bütçe yılı içinde en önemli olan 'küçük yapı
ve onarımlarla iktifa edileceği nazara alınarak
bu fasla 250 000 lira tahsisat konulmuştur.
Makina, alet ve malzemeleri onarımı.
Bu faslın altı maddesinde yazılı ve ayrı ayrı iş
lerde kullanılan makina, alet ve malzemelerin ta
miri için ihtiyaca yeteceği düşüncesiyle 1961 yılı
tahsisatı 8 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Kamulaştırma.
3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar geerğince
yapılmış ve yapılacak kamulaştırma masrafları
Fidanlıklar arazisi ve ağaçlandırma sahaları sa
tmalına ve kamulaştırma masrafları.
Bina yapımı için satınalmaeak veya kamulaştırılacak arazi bedelleri.
F. A. O. yardımı ile kurulacak kavak istasyon
larına lüzumlu arazinin istimlâk masrafları.

500 000

360 000

250 000

39 000

8 100

8 000

400 000

346 929

400 000

675 000

282 766

50 000

102 500

—•

1

550 000

500 000

150 000

1 727 500

1 129 695

600 001

2 701 635

4 075 000

1 061 000

480 000

Orman kanunlarına müsteniden yapılmış ve ya
pılacak bulunan istimlâk işlerine aidolup ayrı
dört maddeyi ihtiva eden hizmetlerin ifası için
'bütçe imkânları göz önüne alınarak 1961 yılı
nın bu faslına ancak 600 001 lira konulmakla
iktifa olunmuştur.
Yapı işleri.
6 600 000
1961 yılı için sadece daha önceki yıl içinde baş
lanılmış olan muhtelif mahallerdeki binaların
inşaatının ikmali nazara alınarak bu fasla
4 075 000 lira konulması cihetine gidilmiştir.
Satınalmaeak makina, alet ve malzemeleri.
7 229 000
Mahiyetleri itibariyle ayrı ayrı yedi şubeyi ilgi
lendiren bu faslın maddelerine 1961 bütçe yılı
için tahsisat konulurken bir taraftan program
lı şekilde devam eden hizmetlerin aksatılma
dan yürütülmesi, diğer taraftan da 1960 bütçe
si tahsisatından 51 sayılı Kanunla indirilen
miktardan sonra kalan seviyenin aşırılmaması
göz önüne alınarak bahis konusu fasla 480 000
lira konulmakla iktifa edilmiştir.
( S. Sayısı: 14)

15
51 sayılı Ka
nunla düşülen
1960 yılı
miktardan
1961 yılı
bütçesi
sonra kalan
teklifi
Satmalmacak taşıtlar.
Bütçe imkânları göz önünde bulundurularak
1961 malî yılı içinde, sadece en lüzumlu vası
taların mubayaası cihetine gidileceğinden bu
maksadın temini için mezkûr fasla 1 510 000
lira konulmakla iktifa olunmuştur.
6831 sayılı Orman Kanunu mucibince satmalınacak silâh ve malzemeleri.
1961 malî yılı içinde silâh, tabanca ve av tü
fekleri mubayaası cihetine gidilmiyeceği için sa
dece maddelerin muhafazası ile bu faslın her
üç maddesine birer liradan üç lira tahsisat ko
nulmakla iktifa edilmiştir.
Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesis ve ona
rımı.
1961 bütçe yılı içinde yeniden kurulacak daimî
ve muvakkat fidanlıklarda yapılacak su tesis
leri ile mevcutların lüzumunda onarım işlerine
harcanılmak üzere 250 000 lira teklif olunmuş
tur.
Devlet orman işletmeleri döner sermayesi.
Faslın muhafazası için geçen yılın aynı olarak
bir lira konulmuştur.
6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesine müsteni
den yapılacak ikrazlar karşılığı.
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi
ne tevfikan tesis olunan fondan (Tuğla, kiremit
ve kireç) ocağı kurucu müteşebbislerine ikraz
yoliyle yapılacak yardımlar için bahis konu
su kanunun âmir hükmü gereğince bu fasla
2 000 000 lira tahsisat konulmuştur.
Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında tec
rübe ormanlarında açılacak yollar.
Bütçe tatbikatına göre ihtiyaca kâfi geldiğinden
geçen yılın aynı teklif edilmiştir.

( S. Sayısı: 14 )
*.

5 050 000

1 555 235

1 510 000

266 000

50 000

600 000

300 000

250 000

2 000 000

50 000

2 000 000

60 000

60 000

60 000

— 16 —
B.

M.

Tahsisatın nevi

1960 yılı
bütçesi

1961 yılı
teklifi

Orman işletmelerinden alınacak varidat
82 188 655 69 800 000
Evvelki yıllar (bütçelerine (bağlanan (B) cetvelleri gelir tah
mini rakamlarının izahında da tebarüz ettirildiği veçhile Or
man Genel Müdürlüğü katima bütçesi Hazine yardımı gör
memekte ve masraf cetvellerinde yazılı sarfiyat tahminleri
aynı Genel Müdürlüğe bağlı işletmeler teşkilâtının döner
sermayesinden finanse 'edilmektedir.
Döner sermaye hesaplarının 4914 sayılı Kanuna göre Bakan
lar Kurulunca tesfoit ve tasdik edilmiş, kanun hüküm ve kuv
vetini haiz talimatname gereğince takvim yılı itibariyle yü
rümesi buna mukabil katma bü'tçe muamelâtının ise umumi
hükümler dairesinde Mart başından Şubat sonuna kadar de
vam eden bütçe yılma tâbi olması dolayısiyle gelir tahmin
lerinde isabetli rakamlar konulması mümkün görülmemek
tedir. Buna rağmen masraf bütçesiyle gelir bütçesinin denkli
ğini sağlamak mülâhazasiyle evvelki yıllar faaliyet ve tat
bikat neticeleri de nazara alınarak tarife bedellerinden
25 000 000, maaşları tahakkukatmdan geçen yıllardan tahsilsiz kalan miktarla birlikte 40 039 072, müsadereli mal
lar bedelinden keza geçen seneden devredileceği tahmin
olunan 'miktarla hirlikte, 4 088 800 ve muhtelif gelirler
tertibinden de 672 128 lira olmak üzere
işletmelerden
alınacak varidat yekûnu 69 800 000 lira olarak tahmin
edilmiştir.
Genel Müdürlükçe tahsil edilecek çeşitli varidat
120 000
200 000
Evvelki yıl bütçe senesi içinde yapılan tahsilat miktar ve
çeşitleri nazara alınarak 1961 Ibütçe yılı için 200 000 lira ko
nulmuştur.
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince
verilmesi lâzımgelen
2 000 000 2 000 000
Bahis konusu kanunun 35 nci maddesine tevfikan (tuğla,
kireç ve kiremit) ocağı kurmak üzere teşebbüse geçen köy
ve köy hirlikleri müteşebbislerine ikraz yolu ile yapılacak
ödemeler için Hazinece verilmekte bulunan yardım olup ge
çen yılın aynı olarak teklif edilmiştir.

( S. Sayı» : 14)
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Bütçe Komisyonu mazbatası
T. C.
Kurucu Meclis
Bütçe Komisyonu
Esas No. rî/14
Karar No.: 14

20 . 2 . 1961

Kurucu Meclis Başkanlığına
Orman Genel Müdürlüğünün
rucu Meclise arzı kararlaştırılıp
siyle gönderilen kanun tasarısı
nel Müdürü ve Maliye Bakanlığı

1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Ku
Başbakanlığın 24 . 1 .1961 tarihli ve 71 - 1399/245 sayılı tezkere
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Tarım Bakanı, Orman Ge
mümesilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.

Genel Müdürlüğün 1961 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün mütalâatı dinlendikten ve müessesenin faaliyet'sahasına giren mevzular üzerinde sorulan sualler Hükümet
mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine geçil
miştir.
Müessesenin, 1961 bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 3 279 846
lira fazlasiyle 62 767 000 ve yatırım kısmım teşkil eden (A/2) işaretli eetvel yekûnu ise yine
5 237 180 lira fazlasiyle 72 000 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır.
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip se
bepleri tasarının gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır.
*
Bütçenin tanziminden sonra karara varılmış olan 10 yıllık ağaçlandırma plânının iîk tatbikat se
nesine isabet eden 1961 çalışma yılında on üç ayrı bölgede orman fidanlığı tesis ve yine Trakya Or
ta - Anadolu barajlar havzası ve Doğu - Anadolu bölgelerinde yapılacak ağaçlandırma çalışmaları
için lüzumlu işçi gündelikleri, teknik ve tâli personel masrafları, fidanlık sulama tesisleri ile diğer
yatırımlar karşılığı olmak üzere 16 250 000 ve yine ormanların muhafazasına ilişkin telsiz şebe
kesinin İzmir mıntakasma da tevsiini teminen bütçenin tanziminden sonra anlaşmaya varılmış olan
Amerika Birleşik Devletleri Export - tmport Bankasından alınan kredi ile temin edilecek malze
melerle orman yollarının tevsi inşaatının temini bakımından yine aynı krediden getirilecek yol
makinaları, orman amenajman ve temdidi işleriyle alâkalı alet ve malzeme ve gelece'k eksperler
dicretleri olarak tâyin ve tesbit edilmiş olan 5 864 843 lira ki, ceman 22 114 843 liranın ve ayrıca
orman hizmetlerinin genişlemesi sebebiyle İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde yetiştirilecek burs
lu öğrenci adedinin artırılması ve son defa her talebe için kabul olunan burs miktarının yükseltilmesi ve
ayrıca staj masrafları için ceman 1 026 890 liranın (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin alâkalı
bölüm ve maddelerine ve bu suretle artan ödenek sebebiyle 447 nci «7126 sayılı Kanunun 37 nci
maddesi gereğince sivil müdafaa fonu» bölümüne de 23 130 liranın ilâvesi komisyonumuzca kabul ^
edilmiş ve bu suretle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 75 522 410 ve (A/2) işaretli cetvel yekûnu da
19 642 453 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğünün 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen
yıla nazaran 12 388 655 lira noksaniyle 72 000 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edil
miş olup bu gelir, 69 800 000 lirası orman işletmelerinden alınacak gelirden, 2 000 000 lirası 6831
sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince Hazinece yapılacak yardımdan ve mütebaki 200 000
lirası da Genel Müdürlükçe tah.su edilecek müteferrik gelirden tahassul etmektedir.
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerine yapılmış olan ilâvelerin mecmuu
olan 23 164 863 lira (B) işaretli cetvelin 1 nci faslına a&set#il®ek suretiyle gelir cetveli ye
kûnu da 98 104 869 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir.
(S. Sayun ı 14)

— 18 ~
Birinci ve ikinci maddeleri, metinlerinde yazılı rakamlar değiştirilmek ve müteakip maddeleri
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunan Orman G-enel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ilişiği bulunan cetvellerle Ibirlikte Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Bagkan
Kuytak Fikret

Başkanvekili
Doğan Avni

Sözcü
Dr. Ergin Feridun

Üye
Ersü Vehbi

•Üye
Feyzioğlu Bedî

Üye
Kaplan Kadri

Üye
Karaman Suphi

Üye
Karavelioğlu Kâmil

; Üye
Melen Ferid

Üye
Tunçkanat Haydar

Üye
özkol Mazhar

Üye
Yildız Ahmet

. Üye
Zamangil Cahit

( S . Sayısı.; 14)

Sekreter
Ba§er Adnam-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ

Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu
lâyihası

Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu
lâyihası

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü
1961 ıbütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 62 767 000 lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteridliğî üzere 9 233 000 lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1961
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 75 522 410 lira ve yatırım masrafları
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 19 642 453 lira ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü
1961 Ibütçe yılı masraflarına 'karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 72 000 000 lira olara'k tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1961
bütçe yılı giderlerine 'karşılık olan gelir, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 95 164 863
lira olara'k tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğüce
1961 bütçe yılı içinde 'elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 büt
çe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kaibul edilmiştir.

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı kanunun 19
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle (kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kaibul edilmiştir.

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkmda'ki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204
sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan (borçlar
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan
ödenir.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

1937 — 1959 bütçe yıllarına aidolup da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya
(S.Sa 2
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3 — 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan öde
nir..
MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 8. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 sa
yılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman îşletmelerininkuruluş ve işletilmesi için 1961 büt
çe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya
kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine
konacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en
çok beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istik
raz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap
açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir.
MADDE 9. Orman Genel Müdürlüğü Orman
okulları öğrencilerinden almauak ücretler, bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1961 bütçe
yılında da devam olunur.
MADDE 11. — 3656 sayılı kanunun 4609
sayılı kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü
1961 yılında orman mühendis muavinleri için
de uygulanır.

MADDE 7. —- Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 12, — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
Bakanları yürütür.

MADDE 13. —• Ayniyle kabul edilmiştir.

Devlet Başkanı ve
Başbakan
Ora. C. Gürsel
D*Tr1öt Bakam
N. Zeytinoğlu
Millî Savunma Bakanı
M. Alankuş
Dışişleri Bakanı
S. Sarper
Millî Eğitim Bakanı
T. fmm>ğİM

Devlet Bakanı
II. Mumcuoğlu
Adalet Bakanı
E. Tüzemen
içişleri Bakanı
M. î. Kızıloğlu
Maliye Bakanı
K. Kurdaş
Bayndırlık Bakanı
M, Gökdoğan

Sa. ve So. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
R. Üner
M, Baydur
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
O. Tosun
F. Aşkın
Çalışma
Bakanı
Ulaştırma Bakanı ve
A, Taktakthç
îmar ve iskân B. V.
O, Mersinli
Sanayi Bakanı
Ba>. - Ya. ve Turizm Bakanı
Ş. Kocyiopçu
C. Baban
imar ve iskân Bakanı

(S. Saymf 14)
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A / l - CETVELİ
1960^
M.

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
îstenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

1 573 800
18 255 272
1

2 236 800
23 805 200
1

2 236 800
23 805 200
1

30 000

30 000

30 000

19 859 073

26 072 001

26 072 001

11 400
376 200
235 800
8 393 400

14 900
296 940
318 300
8 765 500

14 900
296 940
318 300
8 765 500

9 016 800

9 395 640

9 395 640

348 000

348 000

348 000

4 204 000

4 204 000

4 204 000

İkinci kısım - Personel
giderleri

11
12
21
22

I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
Merkez memurları maaşı
Vilâyetler memurları maaşı
Merkez memurları açık maaşı
Vilâyetler memurları açık
maaşı
Bölüm toplamı

11
12
21
22

Ücretler
Merkez memurları ücreti
Vilâyetler memurları ücreti
Merkez hizmetlileri ücreti
Vilâyetler hizmetlileri ücreti
Bölüm toplamı

Geçici hizmetliler ücreti
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri
ücreti
13 Yangın bekçi ve koruyucuları
ile haber alma bekçileri ücreti
14 Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti

600 000

600 000

600 000

Bölüm toplamı

5 152 000

5 152 000

5 152 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak
yardımlar
11 Merkez memurları çocuk
zammı
12 Vilâyetler memurları çocuk
zammı
21 Merkez memurları doğum
yardımı

45 000

45 000

45 000

520 000

520 000

520 000

5 000

5 000

5 000

(S. Sayın: U )
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1961 yılı için

1960
B.

M.

ödeneğin çeşidi

22 Vilâyetler memurları doğum
yardımı
31 Merkez memurları ölüm
yardımı
32 Vilâyetler memurları ölüm
yardımı
40 Yakacak zammı
-

207

209
11
12
13
14,
15

Bölüm toplamı
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkı
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim giderleri
Diğer ödemeler
Bölüm toplamı

210
217
221

Temsil tahsisatı
Askerlik dersi öğretmenleri
ücreti
Emekli) dul ve yetim maaşları
îkinci kısım toplamı

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

90 000

90 000

90 000

5 000

5 000

5 000

25 000
13 000

25 000
13 000

25 000
13 000

703 000

703 000

703 000

1 500

4 500

4 500

1 801 672
288 758
350 000
15 000
500 000

2 422 032
354 730
350 000
100 000
500 000

2 422 032
354 730
350 000
100 000
500 000

3 015 430

3 726 762

3 726 762

4 200

4 200

4 200

1 440
800 000

1 440
900 000

1 440
900 000

38 553 443

45 959 543

45 959 543

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
301

Merkez daireleri büro giderleri
10 Kırtasiye
20 Döşeme ve demirbaş
30 öteberi giderleri.

45 000
42 500
30 000
(S, Sayısı: 14)

•

•

-

•

•

-

45 000
5 000
15 000

45 000
5 000
15 000

— 23 —

1960
t

M.

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

40 Aydınlatma
50 Isıtma

17 500
25 000

17 500
25 000

17 500
25 000

160 000

107 500

107 500

60 000
10 000
7 800

50 000
2 000
5 000

50 000
2 000
5 000

8 000

6 000

6 000

•

Bölüm toplamı
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
32
33
34
35
36

-

42
43
44
45
46
52
53
54
55
56

Vilâyetler
kırtasiyesi
Vilâyetler büro
giderleri
Sınırlama kırtasiyesi
Amenajman kırtasiyesi
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
kırtasiyesi
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları kırtasiyesi
Vilâyetler döşeme giderleri
Sınırlama döşeme giderleri
Amenajman döşeme giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
döşeme giderleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları döşeme giderelri
Vilâyetler demirbaş giderleri
Sınırlama demirbaş giderleri
Amenajman demirbaş giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
demirbaş giderleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları demirbaş giderleri
Vilâyetler öteberi giderleri
Sınırlama öteberi giderleri
Amenajman öteberi giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
öteberi giderleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları öteberi giderleri
Vilâyetler aydınlatma giderleri
Sınırlama aydınlatma giderleri
Amenajman aydınlatma gi
derleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
aydınlatma giderleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları aydınlatma gi
derleri

-

( S. Sayısı: 14 )

8 000
40 000
4000
2 500

4
10
1
2

40 000

50 000

50 000

30
30
3
15

7
20
1
2

7
20
1
2

000
000
000
000

000
000
000
100

500
000
000
500

95 000

15 000

25
30
8
5

10
12
2
1

000
000
000
100

000
500
000
250

4
10
1
2

000
000
000
100

500
000
000
500

215 000
10
12
2
1

000
500
000
250

7 500

2 000

2 000

4 000
20 000
9 000

1 500
20 000
2 000

1 500
20 000
2 000

6 000

4000

4 000

18 000

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000
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1960
yılı
ödeneği

M.

Ödeneğin çeşidi •

62
63
64
65

Lira

1961 yilı için
Hükümetçe
istenen

Lira

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Vilâyetler ısıtma giderleri
Sınırlama ısıtma giderleri
Amenajman ısıtma giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
ısıtma giderleri
66 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasjTonlan ısıtma giderleri

40 000
4 000
3 000

30 000
1 000
2 000

30 000
1 000
2 000

27 000

17 000

17 000

8 000

8 000

8 000

Bölüm toplamı

572 900

309 350

509 350

100 000

85 000

85 000

11 000

7 500

7 500

4 000

3 000

3 000

5 000

2 500

2 500

120 000

98 000

98 000

75 000

75 000

75 000

90 000
60 000
100 000

75 000
50 000
75 000

75 000
50 000
75 000

40 000

25 000

25 000

6 000

4 000

4 000

304 000

304 000

1
100 000
1

1
100 000
1

Basılı kâğıt ve defterler
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ
ğıt ve defterleri
14 Amenajman basılı k;ğıt ve def
terleri
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
basılı kâğıt ve defterleri
16 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları basılı kâğıt ve
defterleri
Bölüm toplamı

11
12
21
22
25
36

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Merkez posta ve telgraf
ücretleri
Vilâyetler posta ve telgraf
ücretleri
Merkez telefon giderleri
Vilâyetler telefon giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
telefon kurma ve konuşma
gideri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları telefon kurma ve
konuşma giderleri
Bölüm toplamı

Kira bedeli
11 Merkez
12 Vilâyetler
13 Sınırlama

371 000
1
100 000
1

(S. Saymış 14)

- 2 5 1960
M.

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

14 Amenajman
15 -Ağaçlandırma ve fidanlıklar
16 Teknik Araştırma Enstit ve
istasyonları
17 Hastalıklarla mücadele işleri

1 000
3 000

1 000
3 000

1 000
3 000

1
15 000

1
15 000

1
15 000

Bölüm toplamı

119 003

119 003

119 003

61 150
1 013 000

50 000
900 000

50 000
900 000

1 074 150

950 000

950 000

150 000
550 000

90 000
450 000

90 000
450 000

37 500

7 500

7 500

175 000

50 000'

50 000

5 000

30 000

30 000

85 000

100 000

350 000

50 000

40 000

40 000

50 000
650 000
26 000

25 000
650 000
22 500

25 000
650 000
22 500

145 000

160 000

515 390

40 000

20 000

20 000

•

Giyecekler
10 Merkez
20 Vilâyetler
Bölüm, toplamı
Harcırahlar
10 Daimî vazife harcırahı
21 Muvakkat vazife harcırahı
22 Hastalıklar ve böceklerle savaş
- muvakkat vazife harcırahı
23 Sınırlama muvakkat vazife
harcırahı
24 Amenajman muvakkat vazife
harcırahı
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
muvakkat vazife harcırahı
26 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları muvakkat vazife
harcırahı
27 Propaganda hizmetlerinde ça
lışacakların muvakkat vazife
harcırahı
30 Müfettişler harcırahı
40 Ecnebi memleketler harcırahı
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
harcırah ve giderleri
70 3573 sayılı Kanun gereğince
deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahları ve nakil
vasıtaları giderleri

(S. Sayısı: 14)
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1960

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Koınisyoııe •
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince
muhafaza memurlarına verile
cek tazminat

500 000

400 000

400 000

Bölüm toplamı

2 508 500

2 045 000

2 650 390

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
11 Merkez
12 Vilâyetler

7 000
68 000

10 000
80 000

10 000
80 000

Bölüm toplamı

75 000

90 000

90 000

15 000

10 000

10 000

10 000

6 000

6 000

850 000

400 000

800 000

100 000

150 000

400 000

20 000

12 500

12 500

20 000

10 000

10 000

200 000

100 000

100 000

90 000

30 000

30 000

17 500

• 40 000

40 000

5 000

4 000

4 000

10 000

8 500

8 500

10 000

10 000

10 000

M.

ödeneğin çeşidi

Taşıt giderleri
21 Merkez taşıtları işletme
giderleri
22 Merkez taşıtları onarma
giderleri
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
taşıtları işletme giderleri
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
taşıtları onarma giderleri
53 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
motorsuz taşıtları giderleri
54 Propaganda işleri motorlu ta
şıt işletme giderleri
55 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıt iş
letme giderleri
56 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma taşıtları onarma giderleri
57 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları motorları taşıt iş
letme giderleri
58 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları motorsuz taşıt gi
derleri
59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme giderleri
60 Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları motorlu taşıt onar
ma giderleri

( S. Sayısı : 14 )

—- srr

B.

M.

1960
yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

1961 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edilen
Lira
Lira

61 Amenajman grupları ve harita
ekipleri motorlu taşıtları işlet
me giderleri
62 Amenajman grupları ve harita
ekipleri motorlu taşıtları onar
ma giderleri

10 000

10 000

10 000

5 000

4 000

4 000

Bölüm toplamı

862 500

795 000

1 445 000

Üçüncü kısım toplamı

5 863 053

4 817 853

6 273 243

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403
407

Temsil giderleri
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler
30 Geliverilecek paralar
40 Mahkeme harçları

5 000

5 000

5 000

25 000
50 000

5 000
15 000

5 000
15 000

Bölüm toplamı

75 000

20 000

20 000

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17
nci maddeleri gereğince yapı
lacak giderler
412
Hastalıklarla savaş giderleri
10 Hastalıklarla ve böceklerle sa-

40 000

6 000

6 000

408

100
20
300
125

vaş için lüzumlu ilâç karşılığı
20 Taşıt giderleri
30 îşçi gündelikleri
40 Başka giderler

Okullar giderleri
11 Orman Muhafaza Okulu
giderleri
12 Orman Tekniker okulları
giderleri
13 Orman Fakültesi talebeleri staj
giderleri
Bölüm toplamı

"

•

25
7
250
30

000
500
000
000

25
7
250
30

000
500
000
000

545 000

312 500

312 500

175 000

213 800

213 800

1 300 000

450 000

450 000

0

0

70 000

1475 000

663 800

733 800

Bölüm toplamı

416

000
000
000
000

'

( S. Sayısı: 14)

— 281960
B.

M.

ödeneğin çeşidi

20
30
40
50

Para taşıma giderleri
Teknik Araştırma . Enstitü ve
istasyonları deneme giderleri
Taşıt giderleri
işçi gündelikleri
Başka giderler
Toprak kayması, muhafazası
ve kuraklıklarla mücadele için
yapılacak denemelerin her tür
lü giderleri
Bölüm toplamı

418
420

421

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

15 000

5 000

5 000

1 500
100 000
60 000

1 000
75 000
20 000

1 000
75 00O
20 000

200 000

75 000

75 000

361 500

171 000

171 000

3 000
15 000

1 000
12 500

1 000
12 500

18 000

13 500

13 500

000

100 000

100 000

000
000
000
000

25
50
100
25

25
50
100
25

!

Harita ve kadastro işleri
10 Sınırlama harita giderleri
20 Amenajman harita giderleri
Bölüm toplamı

422

423
10
20
30
40

6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş h i z - J *
metlerinde çalışacaklara yapı- I 1 İ P
lacak ödemeler
150
Snırlama •
.
6245 sayılı Kanunun 8 ve 50
nci maddeleri gereğince yapıla
cak ödemeler
150
Taşıt giderleri
200
îşçi gündelikleri
250
Başka giderler
100
Bölüm toplamı

424
10
20
30
40

Amenajman
6245 sayılı Kanunun 50 nci
maddesi gereğince verilecek
tazminat
Taşıt giderleri
işçi gündelikleri
Başka giderler
Bölüm toplamı

1961 yilı için

yılı
ödeneği

000
000
000
000

000
000
000
000

700 000

200 000

200 000

237
450
550
85

200
300
350
50

200
300
350
50

000
000
000
970

1 322 970

(S. Sayısı: 14)

000
000
000
000

900 000

000
000
000
000

900 000

•

— 29
1960

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

. Lira

Lira

B.

M.

425

Ağaçlandırma ve fidanlıklar
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci
maddesi gereğince verilecek
tazminat
20 Taşıt giderleri
30 işçi gündelikleri
40 Başka giderler

100 000
1

110 000
1

6 000 000
500 000

4 780 000
500 000

13 280 000
2 000 000

Bölüm toplamı

6 600 000

5 390 001

15 640 001

1 500 000

1 500 000

İ 500 000

600 000

600 000

600 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

500 000

150 000

150 000

0

150 000

150 000

500 000

300 000

300 000

50 000

50 000

50 000

82 157

60 941

93 071

428

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlaklarının
tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin
gerektirdiği her türlü giderler
10 Toprak muhafazası, yer kay
ması, yandere ıslahı, kuraklık
ve çığlarla mücadele için ya
pılacak çalışmaların her türlü
giderleri
20 Orman içi otlakların tanzim,
tevsi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü giderler
Bölüm toplamı

429

Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü gi
derler
10 Millî parklarla ilgili her türlü
giderler
20 Muhafaza ormanları ile ilgili
her türlü giderler
Bölüm toplamı

446

44?

6085 sayılı Kanunun 56 ncı
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı
7126 sayılı Kanunun 37 nci
maddesi gereğince Sivil Savun
ma fonu kar§üı^

(S. SaymıU)

360 000
1

30
1960
yılı
ödeneği

ödeneğin çeşidi

Lira

Orman Fakültesinde okutulan
öğrencilere verilecek burslar
ve diğer giderlerle tatbikat
harcırahları

1961 yılı için
Hükümetçe
istenen

Komisyonca,
kabul edilen

Lira

Lira

1 141 060

1 237 360

2 194 250

Yayın giderleri
Satmalına ve abone giderleri
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda giderleri

75 000

50 000

50 000

200 000

100 000

100 000

Bölüm toplamı

275 000

150 000

150 000

Staj giderleri
4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle
başka her çeşit giderleri
Teknik' yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırahları ve giderleri

50 000

50 000

50 000

142 140

100 000

100 000

Bölüm toplamı

192 140

150 000

150 000

Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
Kurum ve derneklere katılma
payı
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve
giderleri

4 830

4 830

4 830

40 000

10 000

10 000

Bölüm toplamı

44 830

14 830

14 830

Fuar ve sergilere katılma gi
derleri

15 000

5 000

5 000

Kurs güderleri

10 000

1 000

1 000

15 717 658

11 864 932

23 164 952

Dördüncü kısım toplamı

( S. Sayısı: 14)

31

1960

ödenmeğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları

35 000

50 000

50 000

1956 - 1959 yıllan borçları
1937 - 1955 »
»

15 000
3 000

15 000
3 000

15 000
3 000

18 000

18 000

18 000

50 000

15 000

15 000

103 000

83 000

83 000

41 672

41 672

0

41 672

41 672

38 553 443
5 863 053
15 717 658
103 000
0

45 959 543
4 817 853
11 864 932
83 000

45 959 543
6 273 243
23 164 952
83 000

41 672

41 672

60 237 154

62 767 000

75 522 410

Bölüm toplamı
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

Altıncı kısım - Yardımlar
Orman Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (Memur
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanıl
mak üzere)
Altıncı kısım toplamı

KISIMLAB

TOPLAMI

İkinci kısım toplamı
Üçüncü kasım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
GENEL TOPLAM

( S. Sayısı: 14)
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A/2 - CETVELİ
1960
M.

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

500 000

250 000

250 000

3 500

2 500

2 500

20 000

2 500

2 500

4 000

500

500

5 000

1 000

1 000

4 000

1 000

1 000

2 500

495

495

39 000

7 995

7 995

000

400 000

400 000

000

50 000

2 550 000

000

150 000

150 000

1 727 500

600 001

3 100 001

ödeneğin çeşidi

Yatırımlar
I - Onarmalar
Yapı onarımı ve küçük yapılar

10
20

31
32
33
34

Makina, alet ve malzemeleri
onarımı
Hastalık ve böceklerle müca
dele alet ve malzemeleri
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri
Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri
Amenajman teknik alet ve
malzemeleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
motorlu ve motorsuz her nevi
teknik alet ve malzemeleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemeleri

'

Bölüm toplam

Kamulaştırma
10 3116, 4785 ve 6831 sayılı ka
nunlar gereğince yapılmış ve -J_'
yapılacak kamulaştırma gi-^ ;.
derleri
400
20 Fidanlık arazisi ve amaçlan
dırma sahaları satmalma ve
kamulaştırma giderleri
675
30 Bina yapımı için satmahnacak
veya kamulaştırüacak arazi *
bedelleri
102
40 F.A.O. yardımı ile kunılacak
kavak istasyonuna lüzumlu
arazinin istimlâk giderleri
550
Bölüm toplamı

t S. Sayısı« 14)

500

1960
xnh

ödeneği -

B.

Lira

Lira

Lira

Yapı işleri
Satmalmacak makina alet rt
malzemeleri
Hastalık ve böceklerle mücade
le alet ve malzemeleri
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri
Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri
Amenajman teknik alet ve
malzemeleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
motorlu ve motorsuz teknik
alet ve malzemeleri
Teknik Araştırma Enstitü ve
istasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemesi
Propaganda işleri için satınalınacak sinema makinası ve mal
zemeleri

6 600 000

4 075 000

4 075 000

250 000

50 000

50 000

2 700 000

250 000

590 862

189 000

25 000

25 000

350 000

75 000

354 950

3 500 000

50 000

1 860 005

225 000

25 000

213 910

15 000

5 000

5 000

Bölüm toplamı

7 229 000

480 000

3 099 727

Satmalmacak taşıtlar
10 Motorlu taşıtlar satınalma
giderleri
20 Motorsuz taşıtlar • satmalına
Bölüm toplamı

5 000 000
50 000
5 050 000

1 500 000
10 000
1 510 000

4 389 726
10 000
4 399 726

10
20
31
32
33
34
45

•

-

•;• ;~*-ş)

..

/

753

Komisyonca
kabul edilen

ödeneğin çeşidi

M.

741
751

752

1961 y:ıh için
Hükümetçe
istenen

6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince satmalmacak silâh ve
malzemeleri
10 Amenajman gruplarında ve
harita ekiplerinde çalışacak or
man mühendis ve muavinleri
ne verilecek tabanca ve mal
zemeleri
20 Fidanlıklarda kullanılacak av
tüfçnkleri ve köstebek taban
caları ve malzemeleri

.

: ;

-

\

6 000

1

1

10-000

1

1
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1961 yılı için

1960

ödeneğin çeşidi

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Muhafaza memurları silâh ve
malzemeleri

250 000

Bölüm toplamı

266 000

Fidanlıklarda yapılacak her
nevi su tesis ve onarımı
Devlet orman işletmeleri döner
sermayesi
6831 sayılı Kanunun 35 nci
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı
Teknik araştırma enstitü ve
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar
Orman yolları yapımı giderle

250 000

2 650 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

50 000

50 000

Orman yolları onarımı gider
leri

50 000
10 000

10 000

10 000

Bölüm toplamı

60 000

60 000

60 000

Yatırımlar topatmı

24 071 501

9 233 000

19 642 453

600 000
1

ri

B - CETVELİ
1960
Gelirin çeşidi

1961 yılı için

yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

69 800 000

92 964 863

200 000

200 000

2 000 000

2 000 000

Orman işletmelerinden alına
cak varidat
82 188 655
Genel Müdürlükçe tahsil edile
cek müteferrik varidat
120 000
6831 sayılı Orman Kanununun
35 nci maddesi gereğince Hazi
nece yapılacak yardım
2 000 000
GENEL TOPLAM 84 308 655

(S. Sayısı: 14)

72 000 000

95 164 863
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Nev'i

Tarihi

Numarası

31. VIII. 1956

Kanım

ö ZETİ
Orman Kanunu

6831

D - CETVELİ

a

Memuriyetin nev'i

Aded

Ücret | G.
5

MERKEZ
1 Enfermasyon uzmanı
Sinema uzmanı
Sinema teknisiyeni
Mücadele başteknisiyeni
Mücadele teknisiyeni
Makinist
Kaloriferci
3 Şoför
4

Daktilo

Tercüman
Memur (Evrak sevkiyatçısı)
6 Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
»
Gece bekçisi

1
2
2
1
1
1
1
1
6
1
10
1
1
1
1
1
27
.1
2

950
600
600
1 250
1 100
600
300
450
400
400
350
300
1 250
300
500
250
200'
250
200

62

•

Memuriyetin nev'i
Orman muhafaza memuru
»
»
»

Hademe
Bekçi
Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için)
6 Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için)
6 Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için)

400
350
300
200
200

69

400

17

350

44

450

Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları
1 Ressam,
Fotoğrametri mütehassısı
İstatistik teknisiyeni
Muhafaza ve rasat teknisi
yeni
Başmakinist
Makinist (Laborant)
3 Lâboratuvar şefi
3 Şoför
>

1 250
1 100
1 250
500
400
500
300

70
605
805
38
1

1710

i»

1
1
1
16
4
23
15

Ücret

6

VİLÂYETLER
1 Telsiz teknisiyeni
»
»
Tamir atelye şefi
Telsiz santralcisi
3 Şoför (harita grupları için)
1 Dağ telsiz santralcisi
4 Daktilo

Aded

4

Tercüme
Daktilo (Yabancı dil bilir)
4 Daktilo
Kütüphane memuru (fotoğ
rafçı)
Kesim ve ölçme memuru
Muhafaza memuru

( S . Say-ı s ı : 14)

1
1
1

1 100
800
800

4
1
11
1
2
2
2
2
1
2

500
600
500
800
400
350
500
950
800
350

1
5
12

600
500
300

_ 86
ö.

Memuriyetin nev'i

Aded

•6 Başfidancı
Fidancı (Tarım hizmetlisi)
Hademe
Bekçi
Santralci
Kaloriferci
Arabacı

2
5
5
7
1
1
1
1

Ücret
450
300
200
200
400
400
300
250

Memuriyetin nev'i

G.

Aşçı yamağı
Şoför
Elektrikçi ustası
Ambar memuru
îdare Âmiri
Hademe
Gece Bekçisi
Bahçıvan
Çamaşırcı

72

2
1
1
1
1
6
J.
1
2

ücret
200
350
300
350
400
200
250
300
200

19
Antalya Orman Tekniker Okulu

Orman Muhafaza Okulu
Elektrikçi ustası
Şoför
Aşçı
Doktor
Sağlık memuru
Bekçi
işçi (Aşçı yamağı)
Hademe

Aded

1
1
1
1
1
2
2
8

350
400
300
300
300
200
200
200

17

Doktor
Sağlık Memuru
Aşçıbaşı
Aşçı Yamağı
Şoför
Elektrikçi Ustası
Ambar Memuru
îdare Âmiri
Hademe
Gece bekçisi
Bahçivan
Çamaşırcı

1
1
1
o
imi

1

1
1
1
6
1
1
2

300
300
450
200
350
300
350
400
200
250
300
200

Düzce Orman Tekniker Okulu
Elektrikçi ustası
Şoför
Aşçıbaşı
Aşçı
Doktor
Sağlık memuru
Laborant
Kütüphane memuru
Tanm hizmetlisi
Bekçi
tşçi (Aşçı yamağı)
Hademe

1
1
1

1
1
1
2
1
1
2
2
8

300
350
450
300
300
300
400
400
300
200
200
200

22

Trabzon Orman Tekniker Okulu
5 Doktor
Sağlık memuru
2 Aşçıbaşı

19
Fidanlıklar
Başmakinist
Makinist
»
(Sınıf • 1)
»
(Sınıf : 2)
Şoför
»
Arabacı
Tarım hizmetlisi (Başfidancı)
»
» % (S. 1. fidancı)
»
» (S. 2. fidancı)
»
» (S. 1. fidancı)
Bekçibaşı
Bekçi
Hademe

300
300
450
( S. Sayısı: 14)

6
10
12
17
20
45
21
12
12
26
34
46
24

341

600
500
450
400
400
350
250
450
400
350
300
250
200
200

8?
Aded

Memuriyetin nev'i

ücret

Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şubesi
Traktör ve buldozer oparatörü
ölçme teknisiyeni
Sürveyan
Şoför

3
1
5
6

Memuriyetin nev'i

G.

800
500
500
400

Tarım hizmetlisi
Bekçibaşı
Bekçi
Hademe

E - CETVELİ
Tahsisatın nevi

M.

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti
13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha
ber alma nöbetçilerinin ücreti
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üc
reti
307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları .

L - CETVELÎ
D.

Memuriyetin nev'ii

Aded Ücret

VİLÂYETLER
4 Orman teknikeri
»
»
5
»
6
»
7
»
»
»
»
8
»
9
»
»
»
10
»
»
11
»
»
12

25
35
45
75
120
250
250
• 400
600
1800

( S. Sayısı; 14)

X 250
1 100
950
800
700
600
500
450
400
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M - CETVELİ
Lira
Orman Muhafaza Okul öğrencilerinden
alınacak ücret
Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden
alınacak ücret

T - CETVELİ

347
600

*

1961 yılında satınalınacak motorlu ve motorsuz vasıtalar
Cinsi

Aded

Fiyatı

4
8
1

45 000
45 000
45 000

1
2
1

45 000
35 000
35 000

Kamyon

1
1

75 000
75 000

Kamyonlu su tankeri
Buldezer tipi traktör

1
1

85 000
300 000

Traktör

1

40 000

»
Paletli traktör

1
1

40 000
150 000

Jeep, Pick-up

Jeep
»

Tutarı

Kullanılacak yerler

180 000 Yangın söndürme işlerinde kullanılmak için
360 000 Yeni 'kurulan daimî ve muvakkat fidanlıklar için
45 000 Toprak Muhafaza ve Mer'a Islâhı Grup Müdür
lüğü için
45 000 Araştırma istasyonu için
70 000 Yeni kurulan daimî ve muvakkat fidanlıklar için
35 000 toprak Muhafaza ve Mer'a Islâhı Grup Müdür
lüğü için
75 000 Yeni kurulan daimî ve muvakkat fidanlıklar için
75 000 Toprak Muhafaza ve Mer'a Islâhı Grup Müdür
lüğü için
85 000 Orman yangınları için
300 000 Toprak Muhafaza ve Mer'a Islâhı Grup Müdür
lüğü için
40 000 Toprak Muhafaza ve Mer'a Islâhı Grup Müdür
lüğü için
40 000 Fidanlıklar ihtiyacı için
150 000 Fidanlıklar ihtiyacı için
1 500 000

(S. Sayısı: J4)
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Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen
uygulanır.
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi
Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir.
Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme
sini temin maksadiyle satmalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden
ödenecektir.
Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları
Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir.
Madde 26-36 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme masrafları
Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, bal
ta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir,
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel
leri de bu maddelerden ödenir.
Fasıl 306 — Giyecekler
Madde 10 — Merkez
Madde 20 — Vilâyetler
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin
meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu-maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satınalınacaktır.
Fasıl 307 — Harcırahlar
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı
Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere
ve sürveyanlarm muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir.

gönderilecek mühendis

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze
avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla
dçliceliklerin parselâjlı haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların harcırah ve diğer ?aruiTİ
masrafları bu maddeden ödenir.

(S. Sayı»: f.4).
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Madde 24 —* Amenajman muvakkat vazife harcırahı
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden
ödenir.
Fasıl 309 — Taşıt masrafları
Madde 54. — Propaganda için alınacak jeeplerin işletme masrafları
Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları
da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bu tertipten yaptırılır.
Madde 56 —- Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma
masrafları
Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak j eeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mah
sus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir.
Madde 57 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları
Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lü
zumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir.
Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mı: sraflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün
masraflar buradan verilir.
Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları
Madde 20 — Taşıt masrafları
Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme
ve kampa gidiş ve dönüklerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin
nakil masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir.
Madde 40 — Başka masraflar
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele
tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masrafları, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek
lâstik çizme, su geçmez-elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir.
Fasıl 416 — Okullar masrafları
" "("
Madde 11—Orman Muhafaza Okulu masrafları
Madde 12 — Orman Tatbikat ve Tekniker Okulu masrafları
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü
beler masrafları, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta masrafları, okullar ve müş
temilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak
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plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi,
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir.

dikme budama

Fasıl 420 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme masrafları
Madde 40 — Başka masraflar
Kesme, taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner taşıt,ve vizite ücretleri, ilâç
bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları,
resim ve kabartma harita masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, hurç, ha
rita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim,
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi', yol, kuyu, motor evi inşaatı, mo
topomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satınalma, montajı, araştırma
. fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldi
ven, lâstik çizme ve benzerlerinin satınalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendisle
rin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvarda çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tah
lil masrafları, vergi, resim, pul. hare, mukavele ve noter masrafları, tecrübelerde kullanılacak
çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir.
Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ye benzeri masrafları da bu
fasıldan ödenir.
Madde 50 — Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerin her
türlü masraf lan
Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu
t e r t i p t e n ö<İPtıir.

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri
Satınalınacak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak
* diğer masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 422 — 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara
yapılacak ödemeler
'6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman A angınlarının söndürülmesi işinin icabettirdiği her
türlü masraflarla bu savaşta vazifelendirilenlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu mad
deden ödenir.
Fasıl 423 — Sınırlama
Madde 20 — Taşıt masrafları
Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve
gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiraları bu maddeden ödenir.
Madde 40 — Başka masraflar
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satınalma
ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yeni
lenmesi masrafları ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her
türlü masrafları bu maddeden ödenir.
( S . Sayısı: 14)
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Fasıl 424 — Amenajman
Madde 10 — 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat ycvm^ı-k-ri do bu
maddeden ödenir.
•
Madde 20 — Taşıt masrafları
Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiş*.
..ısrai
lan ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerin»» ve çalışma. . - J ı.-ı
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için saiınainı.uçimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin
satınalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil masrafları bu maddeden ödenir.
Madde 40 — Başka masraflar
Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal
ına ve onarına masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satınalma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım ve kireçleme masrafları ve buna mütei'crri malzeme
bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir.
Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar
Madde 40 — Başka masraflar
Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraf
ları ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbalar satınalma bedelleri ile işletme masrafları.
sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile. şoförlerin lâstik çizine, me
şin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif
sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satınalma bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancılarm
tulum bedelleri ve benzeri masrafları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere
ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner
vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, put, harç, her nevi tekâlif
ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir.
Fasıl 428 — Toprak muhafazası, yer kayması ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı
işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar
Madde 10 — Toprak muhafazası, yer kayması yan dere ıslahı, kuraklık ve çığlarla mücadele
için yapılacak çalışmaların her türlü masrafları
Madde 20 — Orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü
masraflar
Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu ter
tipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıkları, işçi gündelikleri, arazi
işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar
ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalarında
yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz
teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah• işlerine ait proje masrafları, resim, harita, ozalit mas
rafları, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası masrafları, mer'alarda toprak muha
fazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme masrafları ve ağaçlandırma masrafları ve bu
işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri, bu fasıldan ödenir.

(S. Sayısı: 14)
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Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satınalma ve abone
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin bedel
leri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satınalmacak agrandisman
uıakinası ve teferruatı bedelleri ve negatif filimlcri ile çekilmiş fotoğraflar satınalma bedelleri,
''otoğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf/atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması,
satmalmması ve ağaç bayramları için satınalmacak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi
masrafları da bu tertipten ödenir.
Fasıl 452 — Staj masrafları
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları
ile başka her çeşit masrafları
Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hesabın
dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir.
9

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fa
sıldan ödenir
Fasıl 711 — Makine alet ve malzemeleri onarımı
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri
Yangın söndürme alet ve. malzemelerinin "her türlü onarma masrafları bu maddeden ödenir.
Fasıl 731 — Kamulaştırma
Madde 10 -^ 3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma
v
masrafları
özel kanunlarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya
pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bıi maksatla yapılacak her çeşit harcamalar- bu
faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir.
ı
Madde 20 •— Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma masrafları
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmaljc üzere kamulaştırılacak, satınalmacak arsa ve
sahaların her^türlü masrafları bu maddeden ödenir. Arboretum sahalarında ve fidanlıklarda ya
pılacak yolların yapım ve tamir masrafları da bu tertipten ödenir.
Fasıl 741 — Yapı işleri
Satınalmacak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve ede•ek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mi
mar. mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanların tahakkuk edecek yevmiyeleri de bu
tertipten ödenir.
Fasıl 751 — Satınalmacak makine alet ve malzemeleri
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri
Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö-

( S. Sayısı: 14)
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pük yapıcı maddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer İfizumlu masraflarla
yangın haberleşmemi için kullanılan alıcı, verici (elsizler, bunlara ait yedek j arç?., malzeme ve sa
ire de bu maddeden ödenir.
Madde 45 — Propaganda işleri için. satınalınacak sinema makinesi ve malzemeleri
Propaganda işleri için satınalınacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna ıııütefer/i alet ve mal
zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir.
Fasıl 752 — Satınalınacak taşıtlar
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satmalına bedelleri
Madde 20 — Motorsuz taşıtlar satmalına bedelleri

1960 malî yıh (E) cetveline dahil tertiplerden alman kadroları gösterir cetvel

P. M.

Görevin adı

Tahsisatın nev'i

Aded

Vilâyetler geçici hiz Hukukçu üye
İnşaat yüksek mühendisi veya
metlileri ücreti
mühendisi
Yüksek mühendis veya mü
hendis
Sürveyan
Daktilo

203 13 Yangın bekçi ve koru- Yangın bekçisi
yucuları ile haber alma
»
»
nöbetlerinin ücreti
»
» "

Hizmet
süresi
Ücret
Lira K. Ay

10

1 250

12

150 000

2

1 750

12

42 000

4
4
19

1 500
800
400

12
12
6

72 000
38 400
45 600

Yekûn

348 000

23
100
1 400
3 526

300
250
200
150

5
34 500
5 125 000
5 1 400 000
5 2 644 500
4 204 000

Yekûn 5 049
203 14 Köy ağaçlama sahaları
bekçilerinin ücreti

Bekçi

250

»9<i

( S. Sayısı: 14)

Tutarı
Lira K,

200

12

600 000

Kumcu Meclis
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Devlet Hava Meydanları
İşletmesi G. M. Bütçesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu mazbatası ( 1 / 6 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1401/247

s
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Kurucu Meclis Başkanlığına

Kurucu jVfeclise arzı Bakanlar Kurulunca 24'. 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1961 y:lı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle
birlikte bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğinin yanılmasını rica ederim.
•
Devlet Başkanı ve Başbakan
%
Org.
Cemal Gürsel

GEREKÇE
1956 yılında Devlet Hava Yollarının ilgası ile teşekkül eden Devlet Hava Meydanlarının günden
güne çoğalan çeşitli hizmetleri ile yapyeni bir veçhe almış ve 1956 yılından beri Hükümetin tevdi
eylediği işlerle mütenasibolarak bütçesinde de artışlar kaydetmiştir. Muhtelif yıl bütçelerine ait mu
kayeseli rakamlar aşağıda gösterilmiştir.
Bütçeler
senesi
1956
1957
1958
1959
1960
1961

-

A/l

Umumi
A/2

6 511 371 *+
2 100 001 = 8
9 346 322 +
3 088 750 = 12
10 830 581 + 4 907 500 = 15
13 789 056 + 17 360 000 = 31
19 444 741 + 28 381 685 == 47
' 21 585 000 + 22 703 000 = 44

yekûn
611 372
435 972
738 081
149 056
826 426
288 000

Gelir bütçesi :
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de 'anlaşılacağı üzere birinci faslı teşkil
eden beş madde Genel Müdürlüğün çeşitli kaynaklardan elde edilen varidatı toplamış bulunmaktadır.
Günden güne inkişaf .halinde ıbulunan Devlet Hava Meydanlannın milletlerarası hava hizmetlerine
açılan Yeşilköy, Esenboğa meydanları ile birlikte diğer meydan ve bunlara bağlı radyofar, radyorene.
\ıor ve ILS istasyonlarının daimî bakım ve cihazlarla teçhizi için çok masrafa ihtiyaç göstermekte ve
buna mukabil gelirinde azalma görülmektedir. Azalış sebepleri her çeşit gelirde arz edilecektir.
Birinci faslın birinci maddesini ve en mühim gelir kaynağını, konma*ve' konaklamadan elde edilen

(S. SayunrlS)

varidat teşkil eder. Muhtelif yıllara ait bütçemizde tahmin edilen gelirle senesi zarfındaki tahsilat
miktarı aşağıda görüleceği üzere artış seyri geçen seneden itibaren düşmeye başlamıştır. Düşme se
bebi uçak seferlerinin azalması ve alınmakta olan resimlerin emsal memleketler tarife seviyesinden
aşağı oluşudur. 1961 yılında bu maddeden 300 000 lira noksanı ile 4 700 000 lira tahsil edileceği tah
min edilmektedir.
Fasıl 1"- Madde 1 — Konma konaklama varidatı
Senesi
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Bütçe tahmini

1
2
7
5
4

760 000
165 000
500 000
250 000
000 000
700 000

Tahsilat
768 436
2 206 040
2 353 757
.3 670 170
1 893 740

(«ekiz aylık)

Bu faslın ikinci maddesini teşkil eden terminal binası odaları ile hangar işletme odaları ve uçak
şirketlerine kiralanan oda ve araziden alman kiralar geçen yılın aynı tahmin edilmiştir. Madde 2 — Kira varidatı
Senesi
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Bütçe tahmini
300 000
600 000
640 000
700 000
700 000
700 000

Tahsilat
146 600*
496 500
583 400
558 160
230 000

(sekiz aylık)

Aynı faslın üçüncü maddesini teşkil eden Handling hizmetlerinden konma ve konaklama nispetinde
mühim bir gelir sağlanamamaktadır. Milletlerarası hava meydanlarında yapılan çeşitli hizmetler kar
şılığı daha fazla gelir temini düşünülebilirse de, bu işi (SERÎ ŞİRKETİ) görmekte olduğundan, ida
rece fazla bir gelir elde edilememektedir. Geçmiş senelerin tahsilâtına nazaran 10 000 lira tahmin edil
miştir.
Madde 3 — Handling varidatı
Senesi
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Bütçe tahmini
1
10 000
20 000
22 000
10 000
10 000

Tahsilat
10 755
14 660
15 800
9 235 *
(sekiz aylık)
5 053

Aynı/faslın dördüncü maddesini şirketler hesabına çekilen B, 1 telsiz mesajından alman ücrette
mühim düşm© vardır. Bu da PAA Amerikan ve diğer şirketlerin PTT ile doğrudan doğruya anlaşma
yaparak meydandaki tesislerimkden istifade etmemeleri ve (SlTA) anlaşması dolayısiyle vâfcidir.
Bu sesbejlîe azalan varidatı »artırmak maksadiyle, şirketlerin eskisi gibi tesislerimizden istifade etme
lerinin temini zımnında faaliyete geçilmiş ve 1961 senesinde bakanlıkça bu hakkın tekrar devri kabul
edileceği nazarı itibara alınarak 500 000 lira fazlasiyle 2 850 000 lira olarak tahmin edilmiştir.
( & Sayısı s 15)
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Madde 4 — B. 1 telsiz mesaj varidata
Senesi

(Bütçe tahmini

1956
1957
1958
1959
1960
1961

170 000
558 000
715 000
350 000
350 000
850 000

1
2
2
2

Tahsilat
328 217
1 870 553
1 098 700
1 117 700
128 470

(Sekiz aylık)

Aynı faslın beşinci maddesini çeşitli gelir teşkil etmektedir. Emanet eşya, otobüs ücreti, teşhir rek
lâmları, meydandaki otların satışı ve şirketlerden alman cereyan bedeli gibi çeşitli gelirlerin geçen
yıl tahmin ve tahsilatı ile son sökiz aylık tahsilat nazarı dikkate alınarak 1961 yılı için 200 000 lira
noksaniyle 400 000 lira tahmin edilmiştir.
Madde 5 — Çeşitli varidat
Senesi

Bütçe tahmini^

Tahsilat

5 000
50 000
142 000
300 000
600 000
400 000

1956
1957
1958
1959
1960
1961

576 300
251 270
249 841
416 560
168 604

(sekiz aylık)

Gelir bütçesinin ikinci faslı Hazine yardımı olup seneden seneye görülen hizmetlerin çoğalması
karşılığı Hazineden alman yardımda artmaktadır. 1961 yılı için 34 028 000 lira tahmin edilmiş olup
aynen ve tamamen tahsil edilmektedir.
Fasıl 2 -- Hazine yardımı
Senesi

Bütçe tahmini

1956
1957
1958
1959
1960
1961

859 000
6 900 000
6 900 000
6 900 000
32 836 997
34 028 000

Gelir bütçesinin üçüncü faslı ise geçen seneden sarf edilmemiş tahsisat bakiyesi ile gelir fazlasını
teşkil eder ki, muhtelif yıllar bütçesinde yapılan tahminlerle hakiki devirleri aşağıda göstermek sure
tiyle 1961 yılı için 1 600 000 lira tahmin edilmiştir.
.

(S. Sayısı: 15)

î?asû 3 — Geçen yıldan devreden nakit
Senesi
1956
1957
1958
1959
1960
1961

(Bütçe tahmini

,

6
3
3
4
3
1

Hakiki devir

517 371
160 072
820 501
680 128
679 429
600 000

3 517 335
750 000

Gider bütçesi :
İlişik cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üzerce (A/l) cetvelinde bütçeye 21 585 000 lira ve (A/2)
yatırımları için 22 703 000 liralık tahsisat konulmuş bulunmaktadır. Çeşitli meydan hizmetlerinin
karşılanması masraflarının da mecburi olarak artmasını ieabettiği malum olmakla beraber, âzami ta
sarrufla hareket edilerek ve hattâ bâzı masraflardan kaçınılarak geçen yıl bütçesinin üstüne çıkılmamıştır.

(& SayısıÎ10)

_î_
Bütçe Komisyonu mazbatası
T. C.
Kurucu Meclis
Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/6
Karar No. : 15

20 , 2 , 196î

Kurucu Meclis Başkanlığına
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1961 yılı ıbütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise arzı karralaştırılıp Başbakanlığın 24 . 1 . 1961 tarihli ve 71 -1401/247 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ulaştırma Ba
kanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Genel Müdürlüğün 1961 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün
verdiği izahat dinlendikten ve .müessesenin faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde sorulan su
aller Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin
tetkikine geçilmiştir. ;
Genel Müdürlüğün 1961 yılı bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel ye-*
kûnu 2 140 259 lira fazlasiyle 21 585 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu ise 3 028 685 lira noksaniyle 22 703 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş
olup bölüm ve (maddelerde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçesinde
ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir.
(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda 301 nci nıarkez
dairelerinin "büro masrafları bölümünün 10 ncu kırtasiye maddesinden 5 000, 40 ncı öteberi mad
desinden de 5 000 liranın tenzili ile mecmuu olan 10 000 liranın 417 nci vergi ve resimler bölü
müne ilâvesi komisyonumuzca uygun görülmüş ve yekûna müessir olmıyan hu değişiklikle (A/l)
ve (A/2) işaretli cetveller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Genel Müdürlüğün 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nispetle
888 426 lira noksaniyle 44 288 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu gelir,
34 028 000 lirası genel bütçeden yapılan yardımdan ve mütebakisinin idarenin çeşitli gelir kaynak
larından tahassül -etmiştir.
Müessesenin cari masraflarının kendi öz kaynaklarından karşılanması ve yalnız yatırımlar için
Hazine yardımına gidilmesi ciheti komisyon müzakeresinde temenniye şayan görülmüş ve Hava Mey
danları hizmetleri için, Havayolları, Gümrük ve Meteoroloji, meydanlarındaki kendi hizmetleri için
ayrı ayrı otdbüs mubayaası ile şehirle meydan arasındaki irtibatı temin etmek yoluna gitmiş olduk
ları bütçelerin tetkiki sırasında anlaşılmıştır. Bu hizmetlerin daha tasarruflu olarak ifası için her mü
essesenin ayrı ayrı nakil vasıtası işletmesinden vazgeçilerek bu işin bir elden idaresi cihetine gidilme
si ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından müesseseye gelir sağlıyacak
olan bu hizmetin deruhte edilmesi lüzumu belirtilmiştir.
Maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ilişiği îbulunan cetvellerle birlikte Kurucu Meclisin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Kuytak Fikret
Üye
Ersü Vehbi
Üye
Karavelioğlu KâmH

Başkanvekili
Doğan Avni
Üye
Feyzioğlu Bedî
Üye
Melen Ferİd
Üye
YıM^z Ahmet

SÖzcti
Dr. Ergin Feridun
Üye
Kaplan Kadri
Üye
Tun okanat Haydaı\
Üye
ZamcmgÜ Cahid

( E Sayım 115)
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Sekreter
Ba§er Adnan
Üye
Karaman Suphi
Üye
özkol Mazhar
J
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan masraflar için bağlı (A/l)
İşaretli cetvelde gösterildiği üzere 21 585 000
lira ve yatırım masraflan için de bağlı (A/2)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 22 703 000 li
ra tahsisat verilmiştir.

MADDE 1. — Aynivle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında
elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 44 288 000 lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. —• Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında
elde edilecek varidat çeşitlerinin her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh
ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı
ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki ıkadrolara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki
6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki
tahsisat üstüne çıkan ve 1960 yılı bütçesinin
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç- 1ar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıl
lara Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisat
tan ödenir.
1939 - 1959 Devlet Havayolları ve Devlet Ha
va Meydanları' İşletmesi' Genel Müdürlüğü bütçe

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir,
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yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanu
numun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bu
lunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet
tertiplerinden veye 3 ve 4 ncü kısım fasılları ile
yatırım fasıiları bakiyelerinden eski yıllar borç-.
laİ faslına Maliye Bakanlığınca aktarılacak tah
sisattan ödenir.
MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak
sarfiyata ait formül Ibağlı (R) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Devlet Başkanı ve
Başbakan
Devlet Bakanı
//. Mıımcuoğlu
Org. C. Gürsel
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
E. Tüzemen
N. Zeytinoğlu
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. î. Kvz\loglu
M. Alankuş
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
K. Kurdaş
8. Sarper
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
M. G'âkdoğan
T. Feyzioğlu
Sa. ve S.o. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
R. Üner
M. Baydur
Tarım- Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
0. Tosun
F. Aşkın
Çalışma Bakanı
ulaştırma Bakanı
A. Tahtalcılıç
O. Mersinli
Ba. - Xa, ve Turizm Bakan:
Sanayi .Bakanı
C. Baban
§. Kocatopçu
îmar ve İskân Bakanı
F. Yavuz

( S. Sayısı: 1$)
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İ961 yılı için

1960
B.

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

M.

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

İkinci kısım - Personel
giderleri
201
11
12
21
22

202

I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
Merkez memurları maaşı
Vilâyetler memurları maaşı
Merkez memurları açık maaşı
Vilâyetler memurları açık ma
aşı

504 000
232 700
1

578 700
287 000
1

578 700
287 000
1

1

1

1

Bölüm toplamı

736 702

865 702

865 702

10 255 200
1

8 437 161
3 048 183

8 437 161
3 048 183

Bölüm toplamı 10 255 201

11 485 344

11 485 344

241 800

206 800

206 800

1

1

1

241 801

206 801

206 801

6 000

6 000

6 000

7 000

7 000

7 000

Ücretler
21 Merkez hizmetlileri ücreti
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti

203

Geçici hizmetliler ücreti
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti
12 Vilâyetler

geçici hizmetliler

ücreti
Bölüm toplamı
204

Ecnebi uzman ve hizmetlilere
bunlara yardımcı personelin
ücretleri

II - Başka haklar
206
4178 ve 4598 sayılı kanunlaı
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 Merkez memurları çocuk zam
mı
12 Vilâyetler memurları çocuk
zammı
( a Sayısı: 15)

1960
'

M.

Ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

21 Merkez memurları doğum yar
dımı
.
22 Vilâyetler memurları doğum
yardımı
31 Merkez memurları ölam yar
dımı
32 Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı
40 Yakacak zammı

1 000

1 000
*

Bölüm toplamı

1 000

1 000

3 000
1 000

3 000
1000

3 000
1 000

250

150

150

19 250

19 150

19 150

'"

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

11
12
13
14
15

Bölüm toplamı
Temsil tahsisatı
Emekli dul ve yetim maaşları
,. ikinci kısım toplaım

1 000

1 000

T

5434 sayılı Kanun gereğince
T C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkı
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler

3

1

714
109
50
25
30

474
919.
000
000
000

773
123
50
25
30

400
500
000
000
000

773
123
50
25
30

400
500
000
000
000

929 393

1 001 900

1< 001 900

3 600
5 500

3 600
5 500

3 600
6 500

12 191 449

13 588 999

13 588 999

25
7
5
25

20
7
5
20

%

Ürüncü'Jcıstm

10
20
30
40

Merkez daireleri büro giderleri
25
Kırtasiye
9
Döşeme
9
Demirbaş
30
öteberi giderleri
(S. Sayıaı •15)
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000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

121960
yılı
ödeneği

ödeneğin çeşidi

Lira

Aydınlatma
Isıtma
Bölüm toplamı
Vilâyetler büro giderileri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş .
öteberi giderleri
Aydmlatma
Isıtma

1961 yılı için
Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

12 000
3 000

10 000
3 000

10 000
3.000

88 000

75 000

65 000

40
70
40
80
250
. 624

000
000
000
000
000
800

35
45
30
60
100
500

000
000
000
000
000
000

35
45
30
60
100
500

000
000
000
000
000
000

Bölüm toplamı

1 104 800

770 000

770 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf, telefon ücret ve
giderleri
Merkez posta ve telgraf ücret
leri
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri
'
Merkez telefon giderleri
Vilâyetler telefon giderleri

65 000

50 000

50 000

7 500

7 500

7 500

5 000
30 000
250 000

4 000
20 000
150 000

4 000
20 000
150 000

Bölüm toplamı

292 500

181 500

181500

9

135 000
17 000

135 000
17 000

135 000
17 000

Bölüm toplamı

152 000

152 000

152 000

Giyecekler
Harcırahlar
Daimî vazife harcıraln
Muvakkat vazife harcırahı
Ecnebi memleketler harcırahı
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yard]imci personelin
harcırah ve ba,şka giderleri

600 000

500 000

500 000

50 000
190 000
30 000

40 000
190 000
15 000

40 000
190 000
15 000

305 000

305 000

305 000

Bölüm toplamı

575 000

550 000

550 000

Kira bedeli
Merkez
Vilâyetler

( S. Sayısı : 15 )
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1960
B.

M.

308

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe'
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

ödeneğin çeşidi

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcirahları
11 Merkez
12 Vilâyetler
Bölüm toplamı

309
11
12
21
22

Taşıt giderleri
Merkez taşıtları işletme gider
leri
Merkez taşıtları onarma gider
leri
Vilâyetler taşıtları işletme gi
derleri
Vilâyetler taşıtları onarma gi
derleri

3.000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

6 000

6 000.

6 000

30 000

25 000

25 000

10 000

5 000

5 000

350 000

350 000

350 000

160 000

80 000

.80 000

Bölüm toplamı

550 000

460 000

460 000

Üçüncü kısmı toplamı

3 433 300

2 744 500

2 734 500

15 000
12 000

7 500
10 000

7 500
10 000

1 500
50 000
75 000
70 000

1000
20 000
60 000
70 000

1 000
20 000
60 000
80 000

8 000
60000

18 000 60 000

18 000
60 000

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403
407
408

412
414
417
418
419

Temsil giderleri
Geri verilecek paralar
Artırma, eksiltme ihale komis
yonlarına iştirak edecek üye
lerin huzur giderleri
Sıhhi malzemeler
Taşıma giderleri
Vergi ve resimler
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri
Mahkeme giderleri
(S. Sayısı : 15)
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1960
B.

M.

ödeneğin çeşidi

420

Meydan hizmetleri
10 Her türlü meydan tesislerinin
ye vasıtalarının işletme bakım
ve onarma giderleri ile meydan
işletmeciliği ile ilgili sair gi. derler
20 Handing, lokanta, çeşitli satış
yerleri ve benzeri hizmetler
karşılığı giderler
30 Hava seyrüsefer yardımcıları
nın havadan kontrol uçağının
işletme, bakım, onarma mas
rafları ile lüzumlu bilûmum
motor cihaz ve buna mütaallik yedek parça satmalmması
ve bu işte kullanılması, teknik
personelin yevmiye, tazminat
ları ve her çeşit giderleri
Bölüm toplamı

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

2 842 491

2 790 000

2 790 000

70 000

40 000

40 000

0

1 610 000

1 610 000

2 912 491

4 440 000

4 440 000

426

Pasif korunma giderleri

1

1

1

451

Yayın giderleri
10 a 'ınalma ve abone
20 Başka her çeşit giderler

10 000
15 000

10 000
10 000

10 000
10 000

Bölüm toplamı

25 000

20 000

20 000

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her
çeşit giderleri

210 000

'170 000

170 000

Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve
giderleri

22 500

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

452

453

476

Kurs giderleri
10 Hava trafik kontrol
genel giderleri

kursu
(S. Sayısı: 15)
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1960

1961 yılı içia

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Lira

ödeneğin çeşidi

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Yurt içinde kurs ve staja tâbi
tutulacak personelin her çeşit
giderleri

20 000

20 000

20 000

Bölüm toplamı

40 000

40 000

40 000

Dördüncü kısım toplamı

3 501492

4 931501

4 941 501

,, ;,"

Beşinci kısım

•

Geçen yıl borçlan
1939 - 1959 yılları borçlan
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

-

:

"t

'

'

68 500
100 000

50 000
50 000

150 000

120 000

50 000
50 000
120 000

318 500

220 000

220 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Altıncı kısım - Yardımlar
DHMÎ Memur ve Müstahdem
lerine Yardım ve Biriktirme
Sandığına İMemur ve ücretli
lerin öğle yemeği için
0

Altıncı kısım toplamı

KISIMLAR

'.""'

TOPLAMI

îkinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım. toplamı
GENEL TOPLAM

ı

12 191 449
3 433 300

13 588 999
2 744 500

13 588 999
2 734 500

3 501 492

4 931 501

318 500
0

220 000
100 000

4 941 501
220 000
100 000

19 444 741

21 585 000

21 585 000

(S. Sayısı: 15>
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1960
M.

•B.

ödeneğin çeşidi

1961 yılı için

yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Yatırımlar
701

Meydanlar istasyon ve binaları
hangar ve atelyeler pist tami
ratı ve küçük yapılar
10 Meydan binaları hangar ve
atelyeler
20 Pist tamiratı

1 905 000
2 856 000

796 000
1 810 000

796 000
1 810 000

Bölüm toplamı

4 761 000

2 606 000

2 606 000

İstimlâk ve satmalma
Yapı işleri
Meydanlar için satmalınacak
makina ve vasıta yedek par
çalar
10 Makina, vasıta yedek parçaları
satmalma giderleri
20 Elektrojen grupları ve buhar
ve mazot kazanları yedek par
çalar satmalma giderleri

60 000

60 000

60 000

2 100 000

680 000

680 000

4 015 000

1 886 016

1 886 016

1 900 000

3 552 109

3 552 109

Bölüm toplamı

5 915 000

5 438 125

5 438 125

752 20 Yeniden alınacak taşıtlar ve
, telekominikasj'on cihazları her
nevi yer taşıtları, telekominikasyon cihazları ile yedek par
çalan satmalma ve tamir gi
derleri
14 424 119
30 Yer vâsıtaları ile telekominikasyon cihazları bakım ve re
vizyon atelyesi için satınalına. cak malzeme
1 121 566

13 427 452

13 427 452

491 423

491 423

731
741
751

.~

Bölüm toplamı

15 545 685

13 918 875

13 918 875

Yatırımlar toplamı

28 381 685

22 703 000

22 703 000

(& Saym:.15)
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1969
B.

M.

1
1
2
3
4
5

Gelirin çeşidi
İşletme varidatı
Konma, konaklama varidatı
Binalar kira varidatı
Handling varidatı
(B) mesajları varidatı
Çeşitli varidat

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

5 000 000
700 000
10 000
2.350 000
600 000

4 700
700
10
2 850
400

000
000
000
000
000

4 700 000
700 000
10 OPO
2 850 000
400 000

8 660 000

8 660 000

8 660 000

Hazine yardımı
32 836 997
1 Yatırım dışındaki giderler için
verilen
0
2 Yatırımlar için verilen
0

0

0

11325 000
22 703 000

11325 000
22 703 000

Bölüm toplamı 32 836 997

34 028 000

34 028 000

3 679 429

1 600 000

1 600 0C0

GENEL TOPLAM 45 176 426

44 288 000

Bölüm toplamı
2

1961 yılı için

yılı
tahminleri

Geçen yıldan devreden nakit

ı

• ==»

i ı.

-ı I T ^ = g

44 288 000
1777, .,',

, .»5=;

o . CETVELI
Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin
dayanakları
Nev'i
Tarihi
Numarası
Ka*ua

1. III. 1996

8686

r

Hulâsa
Devlet Hava Meydanları Igletmesi Genel Mü. dürlüğü tteşkiiûıfc vte vazifeleri hakkında &&nua
."' , /:}
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D - CETVELİ
G.

Aded Ücret

Memuriyetin nev'i
MERKEZ

1
2
3
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Teknisiyen
»
»
ÎLS Başteknisiyeni
ÎLS teknisiyeni
ILS
»
VOR Başteknisiyeni
VOR
»
VOR
»
Trafik teknisiyeni
>

»

Telsiz teknisiyeni
»
»
»
>

4
5
6
»
»
1 Jet Rut Kontrol Başteknisi
yeni
Jet Rut Kontrol Başteknisi
yeni"•'- •"•• ••••-•••-•
Jet Marşalling Başteknisi
yeni
Jet Marşalling Başteknisi
yeni
Jet Marşalling Başteknisi
yeni
1 AÎR Trafik enspektörü
2 AÎR
»
»
3 Teknik kontrol
4
3 Başmakinist
,3 Makinist
4
»
5
»

»

' • • • * • " ' •

••-•%•'••••••

-

"

•

• ' • ' . ' • ' - . ;

•'•••••'•

4 Ustabaşı
4 Usta
5 »
6 »

• • ' • • •

•

•

'

•

' • •

•

" • " • '

••'•"

• • •

•

v

61

1 250
1 100
950
600
1 250
1 100
950
1 250
1 100
950
1 250
1 100
950
800
700
1 250
1 100
950
800
700
600

2

1 250

5

1 100

1

1 250

2

950

12
16
16
11
1
1
2
1
1
2
8
8
19
20
39
2
7
.7
10
27

4
1
1
1
4
2
14
27
45
63
4
8
7
20

800
1 250
1 100

950
800
950
950
800
700
600
"800

800
7ÖÖ
600

Memuriyetin nev'i

G.

4
5
6
7
8
1
2
6
7
7
5
6
5
6
7
3
4
4
5
6
7
8
6
7
11
12
13

Revizör
Daktilo

Tercüman
Sağlık memuru
Hemşire
Danışma Memuru
»
»
Permi Memuru
Santral Memuru
.»
»
Şef
»
Memur
»
»
»
»
Şoför
»
Hademe
»

9 Bekçi
10
»
11
12
7 îşçi
9
10 >
11
12 »
3 îtfaiye Şefi
4
6
»
Şoförü
7
7 îtfaiyeoi
»
8

6 Operatör

( a &mmî 15)

Ücret

Aded

•

800
2
700
8
1
600
500
2
2
450
1 1 250
2 1 100
600
7
500
7
500
2
700
3
600
4
1
700
6)0
1
6
500
950
3
8
800
8o0
10
700
14
600
15
500
25
450
13
600
15
33
500
300
10
25
250
10
200
5
400
4
3ro
43
300
250
114
500
4
400
16
350
18
300
28
250
18
950
1
800
6003
500
14
17
500
450
51
400
11
600
6
•

-

•

%

•

-
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N

Memuriyetin nev'i

Aded

Ücret

G.

3
1
1

500
500
450

6
7
8
6
6
7
5
6
5
6
6
7
3
4
4
5
7
8
6
7
11
9
10
11
12
7
8
6
10
7
3
7
8
9
7
8

7 Şoför
7 Bahçivan
8
»

1 079
5 = 3

Yeşilköy Başmüdürlüğü
1
2
3
6
1
2
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
2
2
4
3
4
5
5
3
5

Teknisiyen
»
»
»
İLS Başteknisiyeni
ÎLS Teknisiyeni
VOR Başteknisiyeni
Trafik Teknisiyeni
»
»
»
»
»
»
Telsiz Teknisiyeni
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Jet Rut Kontrol Baştekni
siyeni
Jet Rut Kontrol Baştekni
siyeni
Jet Marşalling Teknisiyeni
»
»
»
Teknik Kontrol
Makinist
»
»
Usta
Revisör
»

4
7
11
22
1
1
1
1
9
9
11
21
2
3
3
13
8
18

1 250
1 100
950
600
1 250
1 100
1 100
1 250
1 100
950
800
700
1 250
1 100
950
800
700
600

1

1 250

1 100
1 250
1 100
800
950
2 800
700
5
700
1
950
2
2
700

3
1
2
2
4

Memuriyetin nev'i
Daktilo
»
»
Sağlık Memuru
Hemşire
Apron Emniyet Memuru
Danışma Memuru
Danışma Memuru
Permi Memuru
»
»
Santral Memuru
x>
»
Şef
Memur
%
ir
»
Şoför
>
Hademe
Bekçi
»
»
»
işçi
»
»
»
»
îtfiye şefi
İtfaiyeci
»
»
Bahçıvan
»

(3. Sayısı: 15)

Aded
1
2
1
3
1
2
3
2
1
2
5
3
3
1
4
o
6
2
10
17
5
1
4
4
36
1
4
7
12
2
1
13
9
23
1
1
365
=33=3

Ücret
600
500
450
600
600
500
700
600
700
600
600
500
950
800
800
700
500
450
600
500
300
400
350
300
250
500
400
300
350
*250
950
500
450
400
500
450
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E - CETVELİ
h\

Al.

203

Geçici hizmetliler ücreti
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti
Ecnebi uzmanlar ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcırah ve
ücretleri

204

Tahsisatın uev 'i

L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'ii

Aded

Ücret

Merkez
4
4
6
4
6
7
3
0
,'
i. j

11
10
11

Teknik Müşavir
Yüksek Mühendis
Mühendis.
Mimar
Müdür
»
Kısım Âmiri
»
»
Şef
Ressam
Sekreter
»
Memur
»

1
9
6
1
1
1
2
2
1
1
i
o
i-1

4
4

1 250
1 250
950
1 250
950
800
800
700
600
700
i,00
450
500
4-ni

Vilâyetler
5
6
7

Meydan Müdürü
» •
»
»
»

<& Say w.: 15)

5
7
7

1 100
950
800
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B - CETVELİ
Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki
formül bu bütçe için de uygulanır.
Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti
Yeşilköy'den maada meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla
personelin ücretleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde
meydanlardaki personelin bir kısmı çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse vilâyetlerdeki hava meydanlarında çalıştırılanlara ait ücretler ile 3008 sayılı Kanun gereğince işçi sigor
talarına iş veren tarafından ödenecek çeşitli kesenekler tasarrufattan verilir.
Fasü 306 — Giyecekler
(D) cetveline dâhil teknisiyen, trafik teknisiyeni, (AÎR) trafik enspektörü, telsiz teknisiyeni,
jet rut kontrol baş teknisiyeni, vor, ILS başteknisiyen ve teknisiyeni, jet rut kontrol teknisiyeni, jet
marşalling baş teknisiyeni, jet marşalling teknisiyeni, teknik kontrol, baş makinst, makinist ustabaşı,
ustarevizör, sağlık memuru, hemşire, apron emniyet memuru, danışma memuru, permi memuru, san
tral memuru, şoför, şef, memur, hademe, bekçi, işçi, itfaiye şefi, itfaiye şoförü, meydan traktör şarj
grayder operatörü ve şoförleri, itfaiyeci ve bahçıvanlara yılda bir defa verilecek elbise ve ayakkabı
ile elbise ve şapka kokartları, iki yılda bir defa verilecek palto, bütçedeki tahsisatın müsaadesi nispe
tinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde baş makinist, maknist, ustabaşı, usta, revizör, işçi
itfaiye şoförü ve diğer şoförlere, îş Kanununa göre meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek iş
tulumları, çizme, muşamba, meşin ceket ve başlık, eldiven ve kadın hademe, sağlık memuru ve hem
şirelere verilecek iş gömlekleri ile bekçilre verilecek gocuk bedelleri ile bu tertibe ait alım ve ilân
bedelleri bu tertipten ödenir.

Tamir atelyelerinin işletme

Fasıl 309 — Taşıt masrafları
masrafları ile işçi ücretleri de bu tertipten ödenir.

Fasıl 412 — Sıhhi malzeme
Umumi bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat, üzerine yapılacak masraflar ve asit işlerinde çalı
şan akümülâtÖrcü ve yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedelleri bu tertip
ten ödenir.
Fasıl 417 — Vergi ve resimler
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binaları
na ait tenvirat, tanzifat, vergiler ve diğer vergi ve resimleriyle nispî pul bedelleri bu tertipten öde
nir.
Fasıl 418 — Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri bu işlerle ilgili başka bütün
masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 419 — Mahkeme masrafları
Mahkeme harçları, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleler, avukatlık ücretleri ile bu iğ
lerle ilgili bulunan bütün masraflar bu tertipten ödenir.

(S. Sayısı: 15)
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Fasıl 420 — Meydan hizmetleri
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım ve onarım masraflariyle meydan işletmesiyle ilgili sair masraflar
a) Her cins makina, vasıta, elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları, her nevi itfaiye vası
taları ve yangın söndürme cihazları ile bunlara ait her türlü masraflar, pist ve taksirut tenviratı ha
raret stabilizasyonu ile benzeri malzemenin işletme, bakım, onarım ve donatım masrafları ile satma
lı nacak malzeme karşılıkları, kaynak işlerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu iş
lerde çalıştırılacak teknik eleman ve işçi yevmiyeleri, tazminatları,
b) lluva seyrüseferi, telekominikasyon için lüzumlu olan plânlar, yer tesisleri diyagramları
ile uçuş seyrüsefer haritaları, alçalma plânları, frekans tabloları ve teknik tesisatın bakım ve
idamesine ait tablolarla bu işlerde çalışan teknik eleman yevmiyeleri, tazminatları,
c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gereken vesikalar,
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına, fevkalâde hallerde mesai dışı çalışmaları
icabedecek elektronik, trafik, telsiz, elektrik, makinist ve teknisiyenlerine verilecek fazla mesai üc
retleri.
e) işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defter, kâğıt masrafları ve tabiyeleri,
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönşülerine ait taşıt masrafları,
g; Telsiz muhaberatının ve seyrüsefer yardımcılarının çalıştırılması için vâki cereyan bedelleri
ile telsiz aküleri ve bunların şarjları gece iniş mahalleri ile apronlarm tenvirine ait cereyan be
deUeri ve meydanlar elektrifikasyon masrafları.
h) Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın
masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masraflar,
Bu tertipten ödenir.
Madde 20 — Handling, Lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeri hizmetler karşılığı masrafları
İdareye gelir kajııağı temin edecek olan ve hava meydanlarının işletmesinde temin edilmesi iktiza
eden umumi handling hizmetleriyle lokanta, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve benzeri
hizmetlerin işletme masrafları, yapılacak büvet, büfe ve vitrinleri gibi sabit tesisler ve bu yerlere ihtiyacolacak döşeme, demirbaş ve diğer malzeme ile handling hizmetlerinde kullanılacak motorlu
vasıta ve makina ve alet bedelleri bu tertinten ödenir.
Fasıl 701 — Meydanlar istasyon binaları hangar ve atelyeler pist tamiratı ve küçük yapılar
Madde 10. — Meydan binalan hangar ve atelyelerin tamiratı ve küçük yapılar
5367 sayılı Kanun dışında kalan küçük bina ve tesislerin yapımı ve mevcut meydanların emniyeti
için istimlâk edilecek arazi bedelleri tapu harçları, mevcut binaların, portatif evlerin atelye ve han
garlarla telsiz, elektrik ve su gibi sabit tesislerin tamiri, duvarlarının tanzimi ve bunlar için yapı
lacak ilâve inşaatlar ile hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif ücretleri binaların
tenvirat ve inşasında kullanılmak üzere alınacak malzeme bedelleriyle bu işlere idare tarafından
nezaret ettirilecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu işlerde çalıştırılacak meslek işçisi ve
amele yevmiyeleri, tazminat gibi bütün masraflar da bu tertipten ödenir.
Madde 20 — Pist tamiratı
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin tamiratı, pistleri, meydan binalarına
bağlıyan yolların yapım ve tamiri bu işler için satınalınacak malzeme bedeli ile bu işlerde çalış
tırılacak amele yevmiyeleri, İş Kanununa göre ödenecek tazminat ve bu hususa ait diğer müteferrik
masraflar bu tertipten ödenir.

( S. Sayısı: 1 5 )

— 23 —
Fasıl 751 - Madde 10, 20
Meydanlar için satmalınacak mazut, makinası, mazut ve benzin tankları, traktör, silindir, asfalt
yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek ve malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak
fen adamları, meslek işçisi ve amele yevmİ3'clcri ve bu hususa ait müteferrik masraflar bu tertip
ten ödenir.
Fasıl 752 - Madde 20 — Her nevi nakil vasıtaları telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları sa
tmalma masrafları
N ikil vasıtaları ile yedek parçalan ve bunlarda kullanılan lâstik, cam gibi lüzumlu malzeme
nin, telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları satmalma bedelleri, nakliye, ardiye, g'imrük,
sigoi'ta masrafları ve ecnebi memleketlerden satmalınacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon
masrafları ve bu satınalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir.
Madde 30. — Her nevi nakil vasıtaları telekomünikasyon cihazları, bakım ve revizyon atelyesi
için satmalınacak tezgâh, alât, edevat ve sair malzemeler masrafları
Her nevi nakil vasıtaları, motorlu araç. makina ve grup elektrojenlerin, tekmil elektrik ve
elektronik cihazların, bakım ve revizyonu için kurulan ve kurulacak olan tamir ve revizyon
atölyelerine satmalınacak makina, tezgâh, alât ve edevat ile atelyeyc lüzumlu yedek parça ve müs
tehlik malzeme satmalına bedeli, ilân, hakliye, sigorta, gümrük, ardiye, ambalaj masrafları ile bu
satınalmalarla ilgili her çeşit masraflar bu tertipten ödenir.
237 sayılı Kanuna tevfikan 752 - 20 tertibinden satınalmacak vasıta cetveli
Adet
2
2

/

Cinsi

Hangi hizmette kullanılacağı

Otobüs
Pikap

f Şehir dışı hava alanında çalışan personelin meyfdanla şehir arası nakil işinde

( a Sayısı: 15) .
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Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1960 yılında (E) cetvelinden alman 24 . 3 . 1960 tarih
ve 4/12809 sayılı Bakanlar Kurulu kararma bağlı kadro
Barem içi
Memuriyetin nevi

Ücret
Aded Lira

Başhekim
Doktor
»

1
2
11
Yekûn

1 250
1 100
950

Aylığı
Lira
1 250
2 200
10 450

14

Yıllığı
Lira
15 000
26 400
125 400
166 800

Barem dışı
Seyrüsefer yardımcı tesisleri
uzmanı
Elektrik ve elektronik uz
manı (Kuvvetli akım)
Elektrik ve elektronik uzmanı (Zayıf akım)
Elektrik ve elektronik tele
fon uzmanı
Hâsılat ve nendling Hizmet
leri uzmanı

1

1 250

1 250

15 000

1

1 250

1 250

15 000

1

1 250

1 250

15 000

1

1 250

1 250

15 000

1

1 250

1 250

15 000
75 000

5

Yekûn
'•

Umumi yekûn

(A-Siyıa-rU)}'-

241 800

*

DÜZELTÎŞ
(13 ve 14 S. sayılı basma yazılar tutanağın sonundadır.)
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