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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 577 

1. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizröli'nin, Diyarbakır'ın, Ergani ilçesin
deki Etibaııkm Keşker Çakmaktaşı Mües
sesesinin kapatılmasının doğru olmadığı
na dair demeci ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'ln esvabı. 577:579 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 579 
1. — Devlet Orman işletmeleriyle, ke

reste fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 
1963 yılları muameleleri hakkında düzen
lenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/160, 3/144, 3/291, 
3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci 
ek) 579,626:629 

2. — 1987 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakîonda 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo, 

Sayfa 
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/410, Cumhu
riyet Senatosu 1/829) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 451). 579:583,630:633 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması haHnnda 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/411, 
Cumhuriyet Senatosu 1/830) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 452) 583:601,634:637 

4. — 1967 Genel Bütçesi ödeneklerin
den bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesi
ne aktarılmasına yetki verilmesine dair 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/415, Cum
huriyet Senatosu 1/831) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 453) 601:602,638:641 

5. — 19CV7 Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka-
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Sayfa 
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/425, Cumhu
riyet Senatosu 1/832) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 454) 002:620,642:644 

6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Sayfa 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. MDCÜSİ 

1/407, Cumhuriyet Senatosu 1/828) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 455) 620:625 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Meclisin 
çalışma düzeniyle ilgili temennilerini dile geti
ren bir demeçte bulundu. 

Denizli Milletvekili Muzaffer Karan ile An
kara Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya, Başkan
lık tezkeresinde gösterilen sebep ve sürelerle, 
izin verilmesi ve, 

Bir tonplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Ankara MillefcHıili Osman Bölükbaşı'ya 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
kabul olurdu. 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çet'ner'in, 
îçişlori Komipyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Arsa Ofisi kanun tasarısının., Konut Kanu
nu tasarısını görüşmek üzere kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyona havalesi kabul edildi. 

Parti grupları temsilcileri ile bâzı millet-
vo'dlîerinin, Meclis'n çalışma saat ve düzeni 
hakkında verdikleri önergeler, ürerinde yam-
la^. görüşmelerden sonra, bu konuda 18.12 .1967 
raT\rtesi gününden başlamak üsere aşağıdaki 
hususla? k*,Mü olundu : 

«1. Millot Moclisi toplantı günlerinin mû-
tadolan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 
caat 14 -19 arasında yanılması, 

2. Çarşamba günlerin'n, varsa .saat 14 - 17 
arasındh Meclis araştırması ve g<mol görüşme 
öncrgelerino ve 17 - 19 arası da sözlü sorulara 
ayrılması, 

3. Pa-tartesi ve Cuma günlerinin ilk bir sa
atlik süresinde, sırası Başkanlıkça Mbit olun
mak üzore, Cumhuriyet Senatosundan ve Kar
ma komisyonlardan gelen İşlerle kesinhesap ve 

andlaşmalara ait kanun taşanlarının vo Sayış
tay, Dilekçe Karma, MDCI'S Hesaplarını încole-
mo komisyonları raporları ile redde mütedair 
raporlarnı görüşülmesi.» 

Antalya Mileltvekili îhsan Ataöv'on, MDCÜS 
çalışma düzeni ile ilgili önergelerin Başkanlık 
Divanına gitmeden okunup oylanması gerekti
ğine dair önergesi, üzerinde yapılan görüşme
lerden sonra, Genel Kurulca aksine bir karar 
alınmadıkça uygulamaların esasen bu yolda ol
duğu gerekçesiyle, oya sunulmadı. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm. El
bistan olayları hatunda Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince b'r Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi, üzerinde yapılan görüş
melerin tamamlanmasından sonra, reddolundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, meyva 
ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza sa-
tmalınan ürünlerin halka ne suretle çok paha
lıya satıldığı konusunu incelemek ve bu husus
ta al-nacak todb'rlsri tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gerojince bir Meclis 
araıtırması varılmasına dair önegesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

18 . 1? . 1967 Pazartesi günü saat 1500 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Balkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

Kati 
Tunceli 

Kenan Aral 

Fethi Alacalı 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair sözlü soru önergesi, Köy 
ÎJori Bakanlığına gönderilmiştir. (6/673) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
ispir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve 
lsöprülerin yapımına dair sözlü som önergesi, 
Köy îtleri Bakanlığına gönderilmiş tir, (6/674) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in. Ova

cık ilçesinin Sarpderc mevkiindeki kaçakçılık 

olayına dair yazalı soru önergosi, Gümrük ve 
Tokel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/5D0) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, A. P. Hükümetinin kurulurundan bu yana 
kan belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında 
idari kovuşturma anıldığına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/591) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve çreçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/592) " 

Teklifler 
1. — Eruzurum Milletvek'li Nihat Dilor'in. 

Veli oğlu Sıttık Boran'a vatani hizmot tartibin-
don aylık bağlanmasına dair kanun teklifi. 
(2/5D4) (Maliyo vo Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

2. — Cumhuriyet Ssnatosu Tabfr Üyesi 
Fahri özdilek ve 14 arkadaşının, 783 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesne ek kanun teklifi. 
(2/595) (Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Tevfik Koraltan (Siva3), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, arkadaş
lar lütfen acele etsinler... 

İsin okumak suretiyle çoğunluk olup olma

dığını araştırmak şeklinde yoklama yaptıraca
ğım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşların 

isimlerini kaydettirmelerini rica ederim. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

bağlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Etibankın 
Kesker Çakmaktaşı Müessesesinin kapatılmasının 

doğru olmadığına dair demeci ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Rofet Sezgin'in cevabı. 

— 577 — 
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BAŞKAN — Sayın Metin Cizreli, Diyarba
kır ili Ergani ilçesinin Etibank Keşker Çak
maktaşı müessesesinin kaldırılması hakkında 
gündem dışı kısa bir beyanda bulunmak isti
yorsunuz. 

Beş dakikayı geçmemek üzere buyurunuz. 

METİN CİZRELİ (Diyarbakır) — Bayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Diyarbakır'ın 
Ergani ilçesinde Etibankm çakmak taşı istihsal 
ettiği Keşker Müessesesinin kapatılacağı, haber
leri çevremizde derin bir üzüntü ve heyecan 
yaratmıştır. Maden Bakır isletmesi için çak
mak taşı çıkaran bu müessese iş mevsimi ayla 
nnda 250 ye kadar işçi çalıştırarak kısmen böl
gemizin ekonomik hayatına yardımcı olmakta
dır. Bu nüfusu on bini geçen ilçemizdeki tek 
işletme, yıllardan beri faaliyet halinde iken 
kaldırılmasının düşünülmesi dahi cidden üzün
tü vericidir. 

Etibanka bıı senisin zarar ettiği gerekçesiy
le kapatılmasının lüzumlu okluğuna dair rapor 
verildiği söylenmektedir. Türkiye'nin onüç bü
yük vilâyetinden biri olan Diyarbakır'da muh
telif vesilelerle açıkladğımız gibi, issizlik had 
safhadadır. OO0 bin nüfuslu il içinde 1947 de 
yaptırılmasına başlanılan ve 400 işçi çalıştıran 
Sümerbank Şayak Fabrikası, 1930 da kurul
muş 175 işçi çalıştıran Tekel içki Fabrikacı ve 
bir de Ergani'de Etibank tarafnıdan kapatılma
sı düşünülen Keşker Çakmaktaşı Müessesesi 
vardır. Yukarda arz ettiğim bu rakamlar üze
rinde biran düşünülecek olursa durumun ne 
kadar korkunç olduğu meydana çıkar. Diyar
bakır ilinde bin işçi dahi fabrikada çalışama
maktadır. Hükümetin bu hususta ne gibi ted
birler düşündüğünü öğrenmek isterim. Asayiş 
ve Hükümet otoritesinin istenilen kıvama gel
memesinin nedenlerini yukarda verdiğimiz kor
kunç rakamlarda aramak icabeder. Halkı mis 
plânlı devrede yeni fabrika ve işyerleri bekler
ken şimdi mevcut birkaçının kaldırılmasını is
temek hangi zihniyetin eseridir ve ne gibi te
sirler alıtnda yapılmaktadır, bunların burada 
ve bu kürsüde açıklanması lâzımdır. Hüküme
timizin tekrar en çok hayatî gördüğümüz bu 
mevzuu etüdetmesini, eğer zarar ediyorsa ne
denlerini araştırmasını ve çarelerini bulmasını 
ve dolayısiyİG 2C0 ailenin ekmeğiyle uğraşma-

j malarım ve Keşker Müessesesinin faal bir şe-
t kilde memleket ekonomisine hizmet etmesini 

yürekten dilemekteyiz. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VS TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI EEFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; biraz önce 
konuşan arkadaşım Sayın Metin Cizreli, Erga
ni'deki Keşker Müessesesinin kapatılacağı mü-
iâlmzasiyle Diyarbakır bölgesinde mevcut işsiz
liğin bu sebeple bir miktar daha artacağını ve 
fan müessesesinin kapatılması sebebiyle açıkta 
kalacak şahısların ve ailelerin ekmeğiyle hangi 
zihniyetle uğraşıldığını sordular. 

Filhakika çakmaktaşı çıkaran Keşker Mües
sesesinin fiyat ve ekonomik sebeplerle mu&afa-
za edilip edilmemesi konusu Bakanlığımızca 
otüdçdilmcktedir, mesele incelenmektedir. Bun
dan bir süre önce Diyarbakır vilâyeti temsil
cileri bu konu ile meşgul olarak meseleyi Ba
kanlığıma intikal ettirdiler, üzerinde ben de 
hassasiyetle durdum. Filhal bir neticeye vâsıl 
olunmuş değildir. Ancak eğer ekonomik sebep-
îerle, buradaki zihniyet tamamen memleketin 
yüksek menfaatleridir, ekonomik zihniyettir, 
bilmiyorum Saym Cizreli bizim bu zihniyeti
mize neden iştirak etmez veya bunu anlamak is
temez? Keşker Müessesesi kapatılır ise orada 
çalışmakta bulunan, filhal çalışmakta bulunan 
bütün işçilerin diğer müesseselerimize alınması 
için, ids'rino devamı için gerekli bütün tedbir
ler alınmış bulunmaktadır. Bu itibarla münha
sıran incilerin işine son vermek veya mevcut 
işsizliği artırmak gibi bir düşünce ile bu mese
leyi ortaya koymak ve bu zaviyeden tenkid 
etmenin isabetsiz olduğu aşikârdır. 

Huzurunuzda Yüce Meclise ve arkadaşıma 
ifade ediyorum ki, ekonomik sebepler ve fiyat 
mekanizması eğer gerektirir de Keşker Mües
sesesinin kapatılması yoluna gidilirse, bu ta
sarruftan dolayı hiçbir işçi ve teknisyen açık
ta bırakıîmıyacaktır, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlarım, 15 Ara
lık 1967 tarihinde Yüce Meclisçe alınmış olan 
karar gereğince, Meclis müzakeresine gündem 
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dışı sözlerin sonunda geçildiği andan itibaren j ğince bir defa görüşülecek işler bölümünün: 
bir saatlik süre zarfında görüşülecek isler Baş- 2, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4 ve 5 nci sırasında yazılı 
kanlığımızca tesbit edilmiş bulunmaktadır. Her 446, 451, 452, 453, 454, 455, ayrıca 22 ye 3 ncü 
biri hakkında tüzük hükümleri gereğince ge- ek> 9 4 e e k v e 1 B 3 s ı r a g a y l h i § l e r b u l u n m a k . 
rekli kararlar alınarak müzakereye başlana- A , 

, L * . s tadır. çaktır. 
Şimdi başkanlıkça bu bir saatlik zaman zar- Buna göre bu esas dairesinde ikinci sırada-

fmda görüşülmesi gerekli görülen tüzük gere- j ki işten itibaren görüşmelere başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — Devlet Orman İşletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir öncelik tek
lifi var, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek 

işler sütununda bulunan, Devlet Orman İşlet
meleriyle, kereste fabrikalarının 1960, 1961, 
1962 ve 1963 yılları muameleleri hakkında dü
zenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkerelerinin komisyonumuzca ya
pılan tetkik ve temennilerin biran evvel kesin-
leşebilmesi için öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Bu mesele geçen yıl komisyonda karara bağ
lanmış olduğu cihetle bu yıl da komisyonun ta-
kabbül ettiğine dair raporu okutacağım. 

(Sayıştay Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş bulunan takabbül mazbatasında bir elısik-
lik var, onu düzeltmek için Yüce Heyetinize arz 
etmek mecburiyetindeyim. 

(1) 446 ve 446 ya 1 nci ek S. sayılı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 

EN İŞLER 

Raporu hazırlryan komisyonda İçel Millet
vekili Sayın Celâl Kılıç da vardır, fakat matba
ada bu isim geçmemiş bulunmaktadır. Bu şekil
de düzeltiriz. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

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

Devlet Orman işletmeleri ve Kereste Fabrikala
rının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları bilançola

rının onanmasına dair kanun 
Madde 1. — Devlet Orman İşletmeleriyle 

Kereste Fabrikalarının 4914 sayılı Kanuna gö
re ilişik cetvellerde gösterilen 1960, 1961, 1962 
ve 1963 yılları bilânçolariyle kâr ve zarar he
sapları onaylanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
aren... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz istiyen? 

Yok. Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oyla
maya tabidir, oy kupasını gezdiriniz. 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Korniş-
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yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclis1: 
1/410, Cumhuriyet Senatosu 1/829) (Millet Mec
lisi S. Sajısı : 451) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesinde 
görünen ve binim düzenlediğimiz şekle göre ik.' 
numarayı teşkil eden; 1967 yılı Bütçe Kanunu 
na bağlı cotvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonuna dair Cumhuriyet Sanatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri üzo 
rinclo mibakereye geçeceğiz. 

öncelik teklifi var, teklifi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin C ncı sırasında bulunan 1967 yılı 

Bütço Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının bütün iş
lere takdhnen ve cncolikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütço Karna Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sergin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komifyonu Cumhuriyet Se
natosu gerekçe raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan tasarıda 
Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında açılmasına lü
zum görülen yeni bâzı konsolosluk ve büyükel
çilikler için bâzı memur kadrolarına ihtiyaç gö
rülmüş ve bunun için bir ek ödenek isteniyor. 
Bu vesile ile bâzı hususları Yüksek Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Burada Hon-Kong, Karaçi, Dakka ve Losan-
geles't3 birer konsolosluk açılacağından bahs3-
doyim. Buulardan Hon-Kongda bir konsolos
luk açılması, Kıta Çin'inde cereypn eden hâdise
leri müşahede etmek için bir müşahedo mevkii 
kurulması mahiyetindo görülebilir, tasvibedile-

(1) 451 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

bilir. Pek çok yerlerde konsolosluk anılmasına 
gerçekte ihtiyaç da vardır. Ama acaba sen Kıb-
:ıs olayları muvac3h3sind3 meselenin şu veya 
bu şekilde yine Birleşmiş Milletler Genel Kuru
luna gelmesi ihtimali mevcudolduğuna göre ve 
Birleşmiş Milletler üyeleri nezdindo bu konuda 
/apılacak teşebbüsler cadece Newyork'taki 
ba^delegemiz vasıtasiylo değil, mahallinde bu
lunan diplomatik misycnlarımızca yapılmasın
daki fayda Q;ÖZ önünde tutulursa, acaba bâzı 
zonsoloslukların açılması yerine bunlar no ka
dar lüzumlu olursa olsun, henib mahallinde 
temsil edilmediğimiz Birleşmiş Milletler üyesi 
devletler nezdindo mahallinde velev küçük 
kadrolu olsun, diplomatik t3msilclior kurulma
sı cihetine gidilmesi acaba daha doğru olmaz 
mıydı? 

Bu ödeneğin verilmesinin aleyhinde değilim. 
Çünkü, bir kere bu başkonsolosluklar açılmış
lar. Ancak, Sayın Bakanın dikkatini çekmek 
istiyorum, belki de bundan böyle bu gibi yer
lerde diplomatik temsilciliklerimin! tamamla
mak, başka bir yerde bulunan büyükelçi veya 
elçinin akredito edilmesi ile ikLifa etmemek ve 
konsolosluklar yerine bu gibi diplomatik tem
silciliklerinin açılması, Batı - Almanya'da ve bâ
zı memleketlerde olduğu gibi elçilerimizin yo
ğun bir halde bulundukları yerlerin dışındaki 
konsoloslukların açılması yerine bu gibi diplo
matik temsilciliklerimizin kurulması acaba da
ha doğru olmaz mı ve bu vesile ile Sayın Ba
kandan halen Birleşmiş Milletler üyesi bulunan 
devletlerden hangileri nezdinde başka bir yer
de bulunan diplomatik misyen şefinin akredite 
olması şeklinde değil, mahallinde diplomatik 
temsilci bulundurmadığımın yerlerin mümkün
se zikredilmesini istirham ediyorum. 

Sayın Bakandan bir istirhamım daha var: 
Burada Losan^eles Konsolosluğunun açıldığın
dan bahsediliyor. Son defa bu başkonsolosluğa 
tâyin edilen bir hariciye meslek memuru hak
kında - kendisinin kesin beraotle sonuçlanmış 
bir dâvadan tertemiz çıkmış olmasına rağmen -
çirkin birtakım neşriyat yapılmıştır, kendisin
den bu vesile ile bu neşriyatın yerinde olmadı
ğını burada söylemesini istirham ediyorum. 
Böylelikle zannediyorum namuslu kişilere kar
şı yanlış bilgilerle çamur atmak yolundaki bir 
tatbikatın ne kadar kötü olduğu anlaşılır ve 
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Bakanlık camiası Sayın Bakanın böyle bir be
yanından hsr halde memnuniyet duyar. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?.. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYAN GİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Değerli arkadaşımız Sayın Coşkun Kır-
ca'nın Birleşmiş Milletler üyesi olup da henüz 
mahallinde temsil edilmediğimiz memleketlerde 
temsilcilikler ihdası hakkındaki ikaz ve deste
ğine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Hakikaten Hükümetimiz bu gibi memleket
ler nezdinde temsilciliklerini çoğaltmak ve ak-
redite edilmiş büyükelçiler yerine mahallinde 
hizmet gören temsilciler bulundurmak niyetin
dedir. Yalnız bu kanun o mesele ile ilgili değil
dir. Çünkü bu memleketlere büyükelçi ve mes
lek memuru göndermek için mahallî hizmetler 
dışında dışişleri kadrosunun bu rütb3 ve bu sı
nıfta memurlara ihtiyacı vardır ve bu hususta
ki tasavvurlarımızı ve istekleimizi kapsıyan ka
nunumuz da halen tetkiktedir, huzurunuza ge
lecektir. Sayın Kırca'nm o zaman da desteği
ni bizden esirgememesini ümidederim. 

Birçok memleketlerde büyükelçilik açılması 
için agremanlar istenmiş, muvaffakiyetleri de is
tihsal edilmiştir, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu 
kanun mahallî hizmetler ihtiyacına covap vere
cek bir kanundur ve elimizdeki imkânlarla tesis 
edebildiğimiz küçük temsilciliklerin alt kade
melerini dolduracaktır. 

Bir ikazları daha oldu; «Acaba Almanya 
gibi yerlerde açsak daha iyi olmaz mı idi? 
Hon-Kong güz3İ bir tarassut merkezi, buna iti
razın yok.» dediler. 

Evvelâ şu ciheti arz edeyim ki, Almanya'da-
ki işçilerimizin ihtiyacına uygun konsolosluklar 
şimdiye kadar ikmal ve bütün kadroları da te
min edilmiştir. 

Losangeles'te eskiden Türk tebası olup da 
birtakım hâdiseler dolayısiyle Amerika'ya hic
ret etmiş ve o havalide temerküz etmiş bâzı 
eski vatandaşlarımızın menfi faaliyetlerini kar
şılamak, Pakistan'dan da Türk kültürüne, Tür
kiye'ye bağlı hisleri ayakta tutmak için bu 
konsolosluklara ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bir noktaya daha işaret buyurdular; Nosan-
geles Konsolosluğuna tâyin edilmiş olan memu
rumuz kendisine isnadedilen bir suçtan dolayı 
mahkemeye gitmiş, ademi takip kararı alınmış, 
mahkemesi sonradan ihya edilmiş, fakat henüz 
kesin bir neticeye vasıl olmamış, halen kendi
sine isnadedilecek bir suçla malûl bulunmıyan 
vo buraya tâyininde de hiçbir sakınca bulun
mıyan bir arkada:ımız haklarındaki neşriyata 
gelince; değil haklarında baraetle neticelenmiş 
takip bulunanlar, hiçbir takibat cereyan etmi-
yenler hakkında da her türlü neşriyat yapıldı
ğına göre, bunlara da hükmetmek elbette ki, 
bizim elimizde olmuyor. Yüksek Heyetinizi 
nimetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında 2 127 076 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Devlet istatistik Enstitüsü 
B^lüm Lira 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 1 312 476 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
t i . . . 

Bölüm Lira 
Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 1 312 476 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti.'... 
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Dışişleri Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Düşülen 
16.000 Çeşitli giderler 444 600 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Maliye Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 379 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Bölüm Lira 
Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Lira 
Eklenen 

16.000 Çeşitli giderler 444 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

1 nci madde üzerinde bağlı cetvelleriyle 
iplikte söz istiyenler?.. Yok. 

Birinci maddeyi okunmuş ve bölümleri ka
bul edilmiş bulunan bağlı cetveliyle birlikte oyu-
nluza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvel
de yapılı tertiplerine 9 552 163 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci maddeye bağlı (2) sayılı 
cetveli okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
14.000 

(A/l) 
Başbakanlık 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Lira 
600 000 

Bölüm Lira 

1 675 000 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

13,000 Yönetim giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

14.000 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Dışişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 751 953 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti?... 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 5 295 210 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

ikinci maddeyi bağlı cetvelle birlikte okut
tum. Söz istiyen?... Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1967 y?lı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden acılan tertip
lerine 95 000 lira olağanüstü ödenek eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeye ilişik cetveli 
okutuyorum; 3 sayılı cetvel. 

[3] SAYILI CETVEL 
Bölüm 

(A/l) 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir... 

(A/2) 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

23,000 Makkıa, teçhizat ve taşıt alım
ları vo onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiş
tir... 

Lira 

15 000 

80 000 
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Bağlı 3 sayılı cetvel ile birlikte 3 ncü madde 
üzerinde söz istiyenler?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvele ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmından ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmış, ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6, — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmının sonundaki (II - Dış kuruluş hizmetli
leri) baslığının altındaki (920 1 . 125 000) iba
resi çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde 
yazılı ibare eldenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelden ilişik (8) sayı'ı 
cetvelde yazılı kadrolar serbest bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin taşıt alımları kısmına 
ilişik (9) sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ler?.-. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üsermde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle anık oylamaya 
tabidir, iki numaralı oy kupasını gezdiriniz. 

3. —• 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/411, Cumhuriyet Senatosu 1/830) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 452) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hususunda bir önerge vardır, önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 7 nci sırasında bulunan 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılman hakkında kanım tasarısının bütün işlere 
takdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 

kabul edilmiştir, tasarı öncelikle görüşülecek
tir. 

Raporu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

12 . 12 . 1967 tarihli ve 11 nci Birleşiminde 
aynen kabul edilen 1967 yılı Bütçe Kanununa 
ba'tlı cetvellerde değişiklik yapılması halikın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?. 
Sayın Özarda buyurunuz. 

(1) 452 S. Sayılı basmayazı 
nuna eklidir. 

tutanağın so-

"— 583 
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REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının 
gerekçesinden iki cümleyi okumak istiyorum 
«Dışişleri Bakanlığı 1967 yılı bütçesinin Cum
hurbaşkam vo Barakanın yurt dışı yolculuk gi
derleri! maddesine konulmuş bulunan 1 500 000 
lirasın' Sayın Cumhurbaşkanının Amerika Bir
ledik Devle ileri, İran ve Fransa'yı Sayın Baş
bakanın isa İran, Pakistan ve Batı Almanya'ya 
resmen ziyaret programlarının gerektirdiği gi-
derlsr için tamamen sarf edilmiş bulunmak
tadır. Sayın Cumhurbaşkanı vo Başbakanın yıl 
sonuna kadar dış ülkelere yapacakları res
mî ziyaretlere ait giderlerin karşılanabilmesi 
için meşkûr maddeye bir milyon beşyüz bin 
lira eklenmesine zaruret hasıl olmuştur.» 

Muhterem arkadaşlar, çok usun yıllardan 
beri, Cumhuriyet devrinde, daha doğrusu 44 
senelik Cumhuriyet devrinde bir yıl içinde 
Devle*. Başkam ilo Başbakanın yaptıkları dr. 
seyahatler irin bu derece yüksek masraf yatr.l-
tîr.ğı görülmemiştir. Her nedense Sayın Dev
le1; Bv.kanımjz'la vo diğer bakanlarımızın bir 
çoğundr. yurt ini ve yurt dışı seyahatlere karşı 
büyük bir merak olduğu görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Devlet Başka
nı veya bir Başbakanın dış memleketlere mem
leketin millî menfaatlerinin gerektirdiği hal
lerde seyahatler yapması elbette lüzumludur, 
zaruridir. Ancak bunlar, Batı devletlerinin me
deni münasebetlerine uygun şekilde düzenle
nirse, bütçeye bu derece ağır yük ve masraf
lar tahmil edilmiş olmaz. 

Gerekçede Sayın Başbakanın son Romanya 
vo Rusya seyahatlerinden bahsedilmemektedir. 
Yani bu seyahatlerden evvel bütçedeki ödenek 
tamamen tükenmiştir. O halde Sayın Başba
kanın son olarak Romanya ve Rusya'ya yaptı
ğı seyahatlerin giderlerinin nereden karşılan
dığını anlamak cidden güçtür. Belki de istim 
arkadan gelir fehvasınca, nasıl olsa bir kanun 
sovk ederiz Meclise, aktarma yaparız oradan 
kar-Mİam düşüncesi ile peşinen bu masraflar 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; komünist ülkeleri 
bir tarafa bırakmaz. Çünkü onların ne rejim
leri, r.o tahsisatları ne bütçeleri ile biz kendi
mizi kıyashyamayız. Onlar ne şekilde davra

nır, bizi ilgilendirmez. Ancak Batı âlemini, 
Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, isviçre'yi 
vo diğer Bata demokrasisini kabul etmiş ve 
Türkiye'nin yöneldiği, kalkınma bakımından 
yöneldiği Batı yi ele alacak olursak gördüğü
mün manzara şudur: Amerika'nın bir Reisicum
huru diğer bir ülkeye seyahat eder, ancak ya
nında üç - beş tane teknik elemandan başka 
kimso bulunmaz. Diğer bütün devletlerin baş
bakanlar?. ve devlet başkanları dr, aynı şekil
de seyahat ederler, fakat ne gariptir ki geçen 
seno Sayın Devlet Başkanının Amerika seya
hati bahis konusu olduğu zaman büyük bir 
kafile ile yola çıkma hasırlığı karşısında Ame
rikan Hükümeti resmen Türkiye'den ancak 
12 kişiyi davet ettiğini bildirmiş 12 zat Ame
rikan Hükümetinin resmî davetlisi olarak git
miş, onun dışında 10 - 12 kişi de ayraca Dev
let bütçesinden tahsisatı verilmek suretiyle ka
fileye katılmıştır. Yani FJarkvari bir sihriv^t-
le 35 - 40 - 45 kişilik kafileler halinde büvük 
debdebe ve tantana ile gösteriş yapmak ka
bilinden seyahatler düzenlenmesi, r t c bütçe
de konulan tahsisatın böyle kısa zamanda tü-
keti'l^^iT» vo! ahmaktadır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunların ek
lerini bulamıyoruz. 

BAŞKAN — Dağıtıldı efendim, dağıtıldı. 
Korumak size ait. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşla:-, bu kalabalık ve saltanatlı seya
hatler gerek yurt içinde, gerok yurt c'ışında 
iyi karşılanmamakta, adeta bir tebessüm mev
zun olmaktadır. Başbakan sr7ahat eder, Kale
mi Mahsus müiürü de H/Ter, Kabmi Mahsus 
Müdürünün hanımı da gider, kendi hanımının 
nedimeleri de gider, ezel berberi de gider ve 
böylelikle büyük bir kafile bu fakir millet 
bütçesinden verilen tahsisatla durmadan se
yahat eder durur. Muhterem arkadaşlar bunu 
yapmâyr. hakkımız yoktur. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Berberi 
ne katıyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, müdahale ct-
yir. efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu memle-
ketto orman içinde yaşıyan on milyon köylüye 
senede bütçeden 2 milyon liradan daha ziyade 
para ayıramıyoruz. Bütçenin imkânsızlığı mü-
lâhazasiyle orman içinde yaşıyan 10 milyon 
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köylünün kalkınması için en fazla ayırabildi
ğimiz para 2 milyon liradır, fakat bunun ya
nında Devlet Başkanı ve Başbakanın yurt dışı 
ssyahailerindo etraflarında götürecekleri eş 
dostlarının gezmelerini, zevk ve sefalarını, 
gelirken yüzlerco bavul dolusu eşya alıp getir
melerini karşılamak için bu fakir milletin büt
çesinden durmadan para vermeye hakkımız 
yoktur. (Muhalefet sıralarından «bravo» sesle
ri). 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir de 
hediyeler üzerinde durmak isterim. (A. P. sıra
larından gürültü.er) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu lütfen mttdaha-
lo etmeyiniz... 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ben ne Be-
yas tren sahibiyim, ne hususiyatım var. O de
vir do neyi sjylemişsem, bu devirdo de aynı şe
yi söylüyorum. Ama siz.. 

BAŞKAN — Sayın özarda... Sayın özarda. 
Siz de Barkanın ihtarlanna kulak verirsiniz, 
onun ikaz-nı dinlersiniz, rica ederim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir şeyi 
yirmi defa tekrarlıyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirmez, rica ede
rin?.. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşla:'.. 

BAŞKAN — Sayın özarda, siz de karşı
dan hor söylenen söze cevap vermeyiniz. Baş
kan müdahaleyi önliyemezse o zaman cevap 
verirsiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Hepsine ce
vap vermeye kalksam zaten vakit yetişmez Sa
yın Bankan. 

Sayın Bankan, bu memlekette yakan bir geç
mişte bir hediye kabul etmekten dolayı nasıl 
dlvalar görüldüğünü hiçbirimiz unutmadık. 
Bugün, bu seyahatler yapılırken burada gö
rülen üç milyon lira harcırah değil, bunun ya
nında Devlet bütçesinden milyonlar harcana
rak haralardan atlar, Herekeden halılar, kıy
metli eşyalar hediye olarak götürülüyor, bun
ların. karşılığında Sayın Devlet Başkanına ve 
diğer Davlet büyüklerine verilen hediyeler aca
ba ne oluyor? Yabancı devletlere, Devlet Ha
zinesinden verilen hediyelere karşı verilen he
diyeler acaba bir yerdo ayrılıp Hazineye ma-
lediliyor mu? 

BAŞKAN — Sayın özarda, önümüzdeki me
tin münhasıran bir aktarmayı öngörmektedir. 
O bakımdan şimdi buyurduğunuz nokta ile bu 
konunun hiçbir irtibatı ve ilişiği yoktur. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ak-
tannanın neden yapıldığını milletvekili takdir 
etmez mi? 

BAŞKAN — Onun takdiri Başkanlığa ait. 
Aktarmada o husus yoktur efendim.. Müdahale 
etmeyiniz lütfen. Buna hakkınız yok. 

Buyurunuz efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, haklısınız. Yalnız bunu ifade etmekteki 
maksadım şudur: Bu dış seyahatler için tahsi
sat verirken, yeni seyahatlero yol açılırken ya
ran verilecek olan hediyelerin ne olacağını 
sormak, öğrenmek hakkımızdır. Bu bakımdan 
hatırlatıyorum. 

Binaonaleyh, bendeniz şahsan, böyle fakir bir 
milletin bütçesinden eş dost gezdirmek, gösteriş 
yapmak maksadı ile kalabalık kafileler halinde 
yapılan dış seyahatlere verilen paraların yeri-
no masruf olmadığına inandığım için bu tekli
fin aleyhindeyim, reddini talebediyorum. He
pinizden de istirhamım, böyle bir kanun tasa
rısını reddediniz. Bir daha bu gibi seyahatler 
yapılırken düşünerek, takınarak, ihtiyatlı ted
birli ve tasarruflu hareket etme yolunu bul
sunlar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; Bütçe Komisyonunda bu 
konu konuşuCduğu zaman istenilen para bitiril
miş ödenek haricinde iki buçuk milyon lira 
idi. Orada, Bütçe Komisyonunda söz aldım ve 
bu iki buçuk milyon liranın tamamının fazla 
olduğunu söyledikten sonra Hazinenin temsilci
si, «Evet bu para çok fazladır» demişti. Netice 
itibariyle hiç vermemek de olmadı. Bir buçuk 
miryon lirada karar kıldılar, fakat bendeniz 
şahsan bir buçuk milyon liranın dahi fazla ol
duğu kanısındayım. Bugün ayın onsekizi, Sa
yın Maliye Bakanı sabahleyin Bütçe Komisyo
nunda bütçeyi takdim etmiştir. Yarın 1938 Büt
çesi Komisyonda tetkik odilmiye başla
nacak ve 1968 bütçesi Mart ayında uy
gulanmaya bağlanacaktır. Bu seyahatler no 
kadar âcil, no kadar zaruri, ne kadar lü
zumlu olursa olsun bir ek ödeneldle 1908 
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bütçesinin içine girdiğimiz bu zamanlarda 
bir buçuk milyon liralık, bir ilâvenin ya
pılması birtakım kalıklıklara scbebolaeak-
tır ve adında faydalı da değildir. Eönim. aMı-
ma bir husus geliyor; acaba - Saym olarda.'mıı 
da değindiği gibi-bu ek olarak istenilen bir 
buçuk milyon liralık ödenek harcanmış da,, 
19G8 bütçesinde gösterilmesi mümkün olmuyor 
da bu ek ödenekler, bir bucuk milyon biralık 
harcanmış para kapanacak ıradır? Orada bu
nun derinliğine konuşulması imkânı hâsıl ol
madı ve öyle zannediyorum ki bu bir buçuk 
milyon liralık ödenek istim arkadan gabin he
sabı ile harcamış oklulara verilecektir, 

Ne kadar kızarsak kısalım, Türkiye'nin 
gerçekleri, Türkiye'nin rt?a!'ite3İ kalabada, köy
de yaşıyan vatandaş ne kadar iyi niyetle, ne 
kadar samimî ve ne kadar milletlerarası ica-
bolsa dahi bu ziyaretler, ziyaretlerin yapıkş 
şekli hepinizin nıllbtvekji olarak gittiğiniz 
zaman vatandaşın şikâyetini ve ıstırabın ımıd-
bolacak şekildedir. Ora,} a gididir, millî kıyafçi
llerle resimler çekilir, 40 - öO kişilik yaran he
yetleri şeklinde gitmek hem seyahatten bok'e-
nilen maksadı ağmakta, kem de bu seyahatlerin 
ciddiyetiyle kabili telif olmamaktadır. Hakika-
ten, ben bu işin pobmiğino girmiyecoğim,, ama 
Adalet Parîiii arkadaşlarım da, Halk Partili 
arkadaşlarım da bütün milletvekilleri arka
daşlarım kendi kasaba ve köylerine seçmenle
rinin yanma gittiği zaman «Biz ekmek bulamı
yoruz, yol bulamıyoruz, su bulamıyoruz, ışık 
bulamıyoruz, milyonlarımız bakın nasıl sarf-e-
diliyor? Siz neden duruyorsunuz, nedon susu
yorsunuz; böyle alayı valâ ilo 10D sone evvelki 
padişahların gezicine özenerek yapman gezi
lere nasıl karşı durmuyorsunuz?» Luyı bize so
ruyorlar. Size de soruyorlar.. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Burada bağırmayın... 

BAŞKAN — Rica erlerim müdabale etme
yiniz. Müdahale yapıldığı zaman işin kinden 
çıkamayız. 

YAŞAR AKAL (Devanı!-) — Şunu arz et
mek istiyorum... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, niçin 
müdahale ediyorsunuz? Hatip konuşurken ni-

ç'n müdahale ediyorsunuz efendim? Rica ede
rim efendim, sureti kat iyede etmeyiniz. 

Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Devamla) - - Değerli ar

kadaşlarım, ben tam meselenin içindeyim. Ü 
bakımdan Sayın Başkanm ikazına da teşekkür 
ederim. 

Şimdi arz etmek istediğim şudur; bu teklif 
edilen ödeneği kabuil etmemenizi saygıyla ve 
memleketin gerçekleri, realitesi bakımından arz 
ediyorum. Saygılarına sunarım. 

BAŞKAN ~. Saym Hajan Tahsin Uzım, bu
yurun efendini. 

HASAN TAHSÎN USUN (Kırklareli) - -
Sayın Başkan, sayın.milletvekili arkadaşlarım; 
ben bu konu üzerinde konuşmıyaeaktım, ıska i 
sağdaki iktidar partisine mensup arkadaşları
mızın bâzı sözlerini işittim, «Beyaz Tren» den 
bahsettiler. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, 
şimdi floclis Kürsüsünden söyCcnmemis söz, 
Meclis zabıtlarına intikal etmiyen sözdür. Bi
naenaleyh miı lîotvekili elinde bulunan kanun 
tasan veya teklifi üzerinde söz alır. Sataşma-
Har veya oradan buradan vukubulan birtalnm 
beyanlar üzerine milletvekili söz alıp kürsüyü 
çıkmaz. Bica edeyim, lütfediniz, tasan üzerin
de görüşünüz. 

HASAN TAHSİN U3UH (Devamla) --- Ta
mam Sayın Başkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Başba
kanın dış gezileri üzerinde konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

19Ö7 yak Bütçesine gerektiği kadar ödenek 
konmuş, Sayın Cunıharbaşkarn ve Sayın Baş
bakan gezilerinde bu parayı .harcaımJ'ar. Ama 
gezilerine kimlerle gitmişler, ne gibi faydalar 
sağlamışlar; bu hususta bilgimiz yok. Yanların
da kimleri götürmüşler bu götürdükleri şahıs
ların paralarını kimlsr vermiş, bu ödenekle?! 
mi ödenmiş, ödenmemiş onu biliniyoruz. Yalnız 
vaz'femİZ; Parlâmento üyeleri olarak Sayın 
Başbakana, Saym Cumhurbaşkanına aktarma 
ödanek vermek ve onlarm dış gezilerini sağ-
ilamak. Ben bir milletvekili olarak daha evveli
ni bilmem. Ama bulunduğum devrede Sayın 
Başbakanın veyahut da Cıımhurbcşkanının ge
zilerine kimlerin gittiğini ve onların oraya no 
gibi vazifelerle gittiğini bilmek isterim. 

— 586 
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Muhterem arkadaşlarım; ben daha evveliya
tını bilmediğim için bugünden bahsetmek iste
rim. Ben bölgemde ve Türkiye'nin çeşitui böl
gelerinde gezdiğim saman vatandaşlar bana b :r 
milletvekili olarak soruyorlar; «Yolumuz, suyu
muz yok. Sis Parlâmentoda ne yapıyorsunuz? 
Geçmiş milletvekillerinin 60 milyon borcunu 
ödediniz ve şimdi de heyetler halinde Cumhur
başkanı ve Sayın Barbakan çeşitli lüzumsuz in
sanları yarlarında götürmektedirler. Bunların 
paralarını kim veriyor, bizden aldığınız Ver
gilerle mi bunları gönderiyorsunuz?» diye bi
ze soruyorlar. Kendilerine cevap verememekte
yiz, kafamızı a^ağı eğmekteyiz, üzüntü duy
maktayız. Şu anda bütün Parlâmento üyesi 
arkadaşlarıma soruyorum; aynı sorulaıCa kar
şılaşmıyorlar mı? (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'nin 
durumu hepimiz tarafından bilinmekte, bugün 
Türkiye'nin durumunu, Türk vatandaşının s:-
kmtıda olduğunu bütün Parlâmento üyeleri 
çok iyi bilmekte, bugün Türkiye'nin yüzde 61 
inin halen okuma - yazma bilmediğini çok iyi 
lilmekteyiz. Acaba bu yeni aktarına yapacağı
mız bir buçuk milyon lira ile nerelere gezi 
yapılacaktır? Şurada yeni bütçenin gelmesine 
iki ay kadar bir zaman kalmıştır, bu aktarma
ya neden lüzum lns.sedilnıiştir? Bunu buradan 
öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başbakan ve 
Sayın Cumhurbaşkanı ve bunların etrafında gi
den milletvekilleri ba:;mda okuduğumuza göre, 
çeşitli bavul dolusu oryalar getirmektedirler. 
Bunları okumaktayız; acaba gerçek midir, de
ğil midir? Bu kürsüden bunları öğrenmek isti
yorum. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Muhterem arkadaşlarım; ben fikrimi arz 
eliyorum. Bâzı arkadaşlar- bavul içinde onların 
olup olmadığını söylüyorlar, belki kendileri ba
vulun içinden çıkmışlardır, cnu bilemem belki 
kendileri bavulun iomdekilermi getirenlerle or
taktır, onu da bilemem. Ben kendi fikrimi arz 
ediyorum.' (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Araş, çok rica ederim, 
müdahale etmeyiniz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Bel
ki o bavullar içinde eşya gelirken o arkadaşı
mıza da verilirlerdir, onu da bilemem. Ben şah
si görüşümü arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım; ben burada Sayın 
Cumhurbaşkanına ve Başbakana verilen ödene
ğin aleyhindeyim, onun için kırmızı oy kullana
cağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, bu
yurunuz efendim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Çok 
değerli arkadaşlarım; milletlerin, devletlerin 
hayatında Başbakanlar gelir, başbakanlar gi
der, devlet reisleri gelir, devlet reisleri gider, 
hele hele hariciye vekilleri vazifeleri icabı gi
derler, gelirler. 

Bu aktarma kanunu bize şunu gösteriyor; 
bundan evvel Sayın Başbakan ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın yaptıkları gezilerde kendileri
ne harcırah verilmiş, bu açıktan verilmiş. On
dan sonra bir teklif getirilmiş, bir aktarma 
ile bir buçuk milyon lira daha verebiliriz, den
miş. 

Sevgili arkadaşlarım; bir buçuk milyon lira 
para, 40 bin lira hesabiyle 40 tane köy okulu 
yaptırır, Bir buçuk milyon lira para, iki vilâ
yet arasının yolunu asfalt yaptırır, bir buçuk 
milyon lira para 100 tane köyün içme suyunu 
getirttirir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç 
bir Başbakanda hiç bir Cumhurbaşkanında gö
rülmediği üzere S;y-n Başbakanımızı ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızı dış memleketlere gezi ya
par görüyoruz. Millî menfaatlerimizin gereği 
babı ise on sefer daha gitsinler, fakat düşünün 
İd hâlâ memurla rı".us n Personel Kanununu ge
tiremedik, kaynak bulamıyoruz. O halde bu şe
kilde israflara Millet Meclisi olarak sureti ka
tiye de engel olmak bizim vazifemizdir. 

Aziz arkadaşlarım, sonra çok değerli, şah
sına ve bugünkü zncv'.Jîna son derece saygılı ol
duğum Hariciye VelrilirJz, Başbakanla bir ko
nuşma"! esnasında burada s'^yliyemiyeceğim şe
kilde kötü bir muaıeb ye mulıataboldu. Harici
ye Vekilinden istirham cd:'yorum; Rusya'ya kaç 
kişi gitmiştir, ne maksatla gitmiştir, gidenler 
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no kadar harcırah almıştır? Bunun hesabını 
Büyük Meclise vermesini kendisinden rica edi
yorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Coşkun Kırca. 

Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım; Gü
ven Partisi Grupu olarak, dış münasebetleri
min ve diplomatik zaruretler gerektirdiği va
kit başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üze
re, ilgili ve yetkili Devlet ricalinin di;} memle
ketlere seyahat etmesini tabiî görürüz. Dış mü
nasebetlerin zaruretleri icabı olarak yapılan bu 
gibi seyahatler için şayanı arzudur ki, önceden 
yerinde tahminler yapılsın ve fcilâhara aktarma 
veya olağanüstü kanun tasarılar: yle huzurumuza 
gelinmesin. Ancak bu, her devlet gibi Türkiye'
nin do zaruri olan dış temaslarını en yüksek se
viyede yapması zaruretini ortadan kaldıracak 
bir ta?zda tefsir edilirse o zaman zannediyorum 
ciddî bir davranış ioincle bulunmayız. 

Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim ki, 
eğer bu bir buçuk milyon lira bütçe kanunları 
bakımından ve Muhaseboi Umumiye Kanunu 
bakımından tahsisat mevcudolmadığı halde sar-
fedilmişse ki, bâzı hallerde Muhasebci Umumi
ye Kanunu buna cevaz verir, Sayıştayda mı bu 
husus yasak idi ise bunu icmal etmiştir, bu hu
susun açıklanmasını istirham ederim. Hakikaten 
böyle bir icmal var ise o zaman Yüce Meclisin 
tenkidlerinin sadece Hükümete değil, fakat ken
di adına Hükümetin sarfiyatını murakabe et
mekle mükellef olan Sayıştay'a da teveccüh et
mesi lâzımgelir. 

Son söz olarak şunu söyliyeceğim: Biz Gü
ven Partisi Grupu olarak dış temasların zaru
retini inkâr etmiyoruz ve bu dr> temasların pek 
çok kere, pek çok liderler tarafından söylendi
ği gibi genellikle faydalı olduğuna da kaaniiz. 
Nitekim değişik partilere mensup milletvekili 
vo senatörler zaman zaman Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinde bulunmak da dâhil 
olmak üzere, bu gibi temaslara katılmaktadır
lar bunda fayda da görmekteyiz. Sadece Hükü
metin dikkatine büyük önemle şunu arz etmek 
isterim: Bu gibi seyahatlerde, seyahate çıkan 
heyetin başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanının 

veya Hükümet üyesinin refakatinde zaman za
man Meclisimizde ve Senatoda temsil edilen 
partilerin hakkaniyetli bir şekilde temsil edil
mesi icabına uyarak asgari sayıda milletvekili 
ve senatör ahnabilmelidir. Nitekim bu kararlan 
burada Yüce Heyetinizin izniyle veriyoruz ve 
Senatoda da Yüce Senatonun izniyle veriyo
ruz. Yalnız bunun dışında, bu dış seyahatin teş
kil ettiği âmme hizmetini ve bu âmme hizmeti
nin emniyet ve güvenlik içinde görülmesinin 
icapları dışında âmme ajanı olmıyan kimselerin 
bu seyahatlere iştirak ettirilmemesini rica edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bugünün Devlet idaresi, 
eski klâsik devlet idaresinden bambaşka bir şe
kildedir. İkinci Dünya Harbinden sonra, dünya 
manzumesi içerisinde her devlet kendi bulun
duğu yeri iyice tâyin etmek için dış münasebet
lerini sımsıkı yapmak zorundadır, mecburiye
tindedir, yakın tecrübelerimiz bize göstermiş
tir ki, Afrika'nın hiç tanımadığımız Devletleri 
Birleşmiş Milletlerde aleyhimize oy kullanmak 
suretiyle Kıbrıs dâvasında çok kötü neticeler 
almışızdır. Bugünkü Devlet idaresinde Devle
tin, Hükümetin başında bulunanların beynel
milel temaslar yapmasında büyük faydalar ol
duğu, büyük propagandalar yaptığı ve kendi 
Devletinin hakiki içyüzünü gittiği yerlerde da
ha iyi tanıttığı sabittir. 

Bunu bu şekilde kabul ettikten senra, dış 
münasebetlerin zaruri kıldığı masrafları da el
bette bu Devlet sinesine çekecektir. Kaldı ki, 
bugün huzurunuza gelen bu kanun tasarısında, 
aktarmasında bu kadar korkunç bir rakam, ar
kadaşlarımızı endişeye düşürecek bir rakam da 
mevcut değildir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız bu seyehatlerde 
bâzı yolsuzlukların yapılabileceğini, yapıldığını 
vo bâzı seyahatlere lüzumsuz kişilerin götürül
düğünü ve onların birtakım yolsuz hareketler
de bulunduğunu iddia etmişlerdir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bugün Meclisi
mizin, Hükümeti murakabe hakkı daima mev
cuttur. Bu arkadaşlara bunu hatırlatmak iste
rim. Bu gibi hâdiseleri tesbit ederek Yüce Mec
lise Hükümeti murakabe fonksiyonlarından, 
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tir. Muhakkak ki, geçen yıllar, Devlet idaresin
de bir tekâmülü, ona göre istişari münasebetleri 
geliştirir. Ama bu münaıebetler, Devlet ida
resi şeklindeki gelişmeler, dış gezilerle bir 
enflâsyon haline giderse ve haddinden fasla 
masrafları gerektirir ve bu milletin sırtına bü
yük külfetleri yükliyen bir seviyeye ulanırsa 
bunun nedenlerini burada sormak elbette ki bir 
demagoji değildir arkadaşlar. 

Hükümeti murakabe yollarından her hangi biri
ni ele alarak bu konuyu inseden inceye, derin
liğine bu Yüce Meclisimize getirebilirler. Bu
gün bu konu, burada bu vesileyle ele alınarak 
demagoji yapılması, berberden bahsedilmesi 
yersizdir, ciddiyetle kaabili telif değildir. Onun 
yeri gensoru, Meclis araştırması veya sözlü soru 
ilo mümkündür. Bu bakımdan bu arkadaşları
mızın buradaki Devlet Reisinin, Başvekilin se
yahatleri dolayısiyle gelen bir aktarma teklifini 
vesile ittihaz ederek polemiğe kakmasını yadır
gadık. Bunun dışında haklıdır, biz de beraberiz. 
Eğer bu gibi yolsuzluklar olursa, kendileri gibi 
Adalet Partisi milletvekilleri grupu da bu 
gibi yolsuzlukların karşısındadır. Ama yeri 
burası değildir. Murakabe sırasında bu is hal
ledilir. O bakımdan arkadaşlarımın demago
jiye kaçan iddiaları yersizdir. Kanun teklifinin 
aynen ka'3ul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, buyurunuz efen
dim. 

GADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, konuşulmakta olan konu, eyle 
srjınederim İd, muhalefet partili milletvekille
rinden ziyade tabiatları icabı bu/cün iktidarda 
bulunan Adalet Partili milletvekili arkadaşları
mızı daha çok ilgilendirmen ve daha çok kendi
leri bu teklifin ve bu aktarmanın karşısına 
getirmeliydi. Maalesef görünen manzara odur 
ki, arkadaşlarımız burada haklı olarak konu
şan arkadaşlarımızı demagoji yapmakla suçlu
yorlar vo işi istismar etmekle suçluyorlar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; açıkça söyliye-
lim, bu konu eğer mazallah İsmet Paşanın dev-
rindo olsaydı, Halk Partisinin zamanında olsay
dı, şu sırada oturan 240 a yakın arkadaşımızın 
her biri bu kürsüyü burada işgal eder ve üste
lik dışarda söylemediği şeyi bırakmazdı. Bu 
bir gerçektir. 

Şimdi tasavvur buyurun, bir beyaz tren 
hikâyesi... Sene 1967. Hâlâ milletvekilliği sıfa
tını iktisabetmiş bir arkadaşımızın dilinde do
laşıyor. Bugün Türkiye'de dış geziler vesilesiy
le momleketin israf edilen paralarının hesabını 
arkadaşlarımız gelip burada sordukları zaman 
bir demagoji oluyor. Olmaz böyle şey. Şimdi, 
bugünün devlet idaresinin elbette ki, her geçen 
yıldan daha farklı olacağı bilinen bir gerçek-

Şimdi seyahatler yapılıyor, dış geziler ya
pılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzeri 
olmıyan seyahatler tertibediliyor. Elbette ki, 
bunların içinde vazifeli olanları bir yana, bir de 
kadroları bakımından eşine ender raslanan, ade
tâ turistik diyebileceğimiz geziler de var. 

Şimdi diyelim ki, samimî soruyorum, burada 
iktidarda bulunan Adalet Partili arkadaşlarıma, 
İsmet Paşa bir berberi alıp götürseydi, ne olur
du? Kıyamet kopmaz mıydı arkadaşlar? Kopar
dı. Size burada, bu kürsüde konuşan bir arka
daşım «Size de bunu soruyorlar» dediği zaman, 
«Bizo sormuyorlar bunu» diyorsunuz. Doğru. 
Siz bu noktada bizden daha beceriklisiniz. Siz, 
uygun olmıyanı, uygun, yakışıklı olmıyanı, ya
kışıklı göstermekte bizden beceriklisiniz. Ne ya
palım, bu bizim talihimiz. Ama ortada bir vakıa 
var ki... (A. P. sıralarından «becerikli ne de
mek» sesleri, gürültüler). 

Şimdi kelimeyi bir başka mânasiyle almayın 
lütfen. Ben nihayet politikada bir becerijkliliği 
ifade bakımından söylediğim bir sös. 

BAŞKAN — Sayın Çanga müdahaleye cevap 
vermeyiniz. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Ger-
çek bu. Yani bu işte siz bizden daha maharetli
siniz, elbette ki bunları örtmekte daha kabili
yetlisiniz. Ben bunları söylemek istedim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada konuşan 
arkadaşlarımız söyledikleri sözlerde, düşünce
lerde haklıdırlar; bir buçuk milyon lirayı k'd-
çümsememek lâzım. Bir buçuk milyon lira ilo 
neler yapılabileceğini arkadaşlarımız ifade bu
yurdular. Bu itibarla ekseriyet sizdedir. Yani 
bu sözlere katlanmak zaruretindssiniz. Ç'ânkü 
«rüzgâr eken fırtına biçer» derler. Bu kabîl şey
leri biz sizden öğrendik. Eğer bunu söyliyebili-
yorsak, sizin bizlere yaptıklarınızın mukabelesi
nin hiç olmazsa gu kadarcığını bizden görmeniz 
içindir. 
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Bir buçuk milyon lira as para değildir. Red-
detmiyeceksiniz. Öyle görünüyor, kararlısınız. 
Verin bir buçuk milyonu, berberli, kuaförlü-ve
ya bilmem tırnak cilâcısı kimlerle isterseniz mü
temadiyen üç buçuk milyon verin gitsinler, gez
sinler. Yalnız, her şeyden evvel itibarımızı mu
hafaza etmek zorundayız. Her şeyi düşünmek 
zorundayız. Vazife gezisiyle vazife dışı gezileri 
birbirinden ayırdetmek zorundayız. 

Şimdi bunlar gerçek, Sizlerde de benim gibi 
o sıralarda aynı şeyleri düşünen fakat bugün 
elbette ki, bir siyasi durum icabı sineye çeken 
arkadaşlar olduğunu da gayet iyi biliyorum. 
Gelin, bunu reddedelim. Üstelik şimdi bütçe se
bebiyle diplomatik faaliyetler, üstelik Kıbrıs 
dâvasını hallettiğimize göre, ortada bir dış ge
ziyi gerektiren bir konu da kalmamıştır ve Msc-
lisin, milletin büyük ölçüde şikâyetine konu ola
cak bu aktarmadan vazgeçin arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlarım bu vesileyle son bir söz 
söylemek istiyorum, Bu nihayet, bu milletin bir 
ferdi olarak bu Parlâmentonun, partileriniz ne 
olursa olsun, bir üyesi oJaralk beni rencide etti
ği için, burada çok sevdiğim, saydığım Sayın 
Dışişleri Bakanı Ça„ğlayangil arkadaşımızın na
mı hesabına vekâleten söylemeye mecburum. 
Bu gezilerden dönüşte berber için gazeteciler 
Başbakana sual tevcih ettiği zaman Başbakan, 
kendisini büyük dâvaların adamı olarak kabul 
edip; «Berber işini Dışişleri Bakanına sorun» 
demişti. 

Şimdi, tasavvur buyurun, bu suale nrnhata-
bolan Başbakan bu cevabı verirken dünya üze
rinde Türkiye olarak Kıbrıs baînmmdan en kri
tik günleri yaşıyorduk. Türkiye Cumhuriyetinin 
Dışişleri Bakanı, partilerimiz ne olursa olsun, 
benim Dışişleri Bakanım, Kıbrıs konusunda Bir
leşmiş Milletlerde, Amerika'da, Londra'da, Yu
nanistan'da temaslar yapıyordu. Büyük bir dâ
vanın içinde memleketin hayati bir konusu için 
uğraşıyor, emek sarf ediyor, koskoca bir Başba
kan Eusya dönüşünde; «Ben büyük dâvaların 
adamıyım, berber işini Dışişleri Bakanına so
run» derse benden evvel sizin isyan etmeniz 
lâzımgelir arkadaşlar. Bu bir üzüntü vesilesidir. 
Bunu da bu vesileyle söylediğim için kendimi 
bir vazife yapmış insan olarak kabul ediyorum. 

Gelin bu aktarmayı bu vesileyle reddedelim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın îhsan Ataöv. 
Buyurun. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar; bu aktarma konusunun bu safhaya 
getirileceği belliydi. Çünkü bir şeyler söylemek 
lâzım. Piyasada tekrar mevzua hâkim olmak lâ
zım. Son zamanlarda söylenecek bir şey yok. 
Kıbrıs dendi, neticeye hayır denemedi, Devletin 
itibarı dışarda her zamankinden yüksek. Bütçe 
geldi. Bütçe, gelirken bir şeyler söylemek lâzım. 
Arandı tarandı, her zaman, her hususta açlık, 
tokluk kapısını açıveren Reşat Özarda'nm pen
ceresinden içeriye girildi. Nedir içerde olan? 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Devlet Rei
siyle, Hükümet Reisinin dış ülkelere yaptığı ge
zilerde kullanılması icabeden bir buçuk milyon 
liranın aktarılması. Bu bir buçuk milyon lira o 
kadar büyük paraymış ki, bugün öğrendim. Zi
ra, saym muhalefet bu kürsüye gelip de takrir
leri verdiği zaman bir buçuk milyon liranın çok 
üstündeki talepleri küçük rakam gösterirler. 
Sayın muhalefet geçen yıl benim burada; «bir 
resim seTgisi için nıuhafete mensup bir millet
vekili arkadaşımızın oğlunun muhtelif memle
ketlerde yapmış olduğu resim sergisi için bu 
Devletin, bir milyon liraya yakın parayı çatır 
çatır ödediğini» bu kürsüden söylediğim zaman 
şuralara kadar koşup, «Devletin itibarını yük
seltiyordu o» diye bana cevap vermişlerdi. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Edeme
din ispat. (0. H. P. sıralarından «berbere gel» 
sesleri) 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili 
arkadaşlarım berbere de geleceğim. Ben sizin 
gibi traş etmem, berbere de geleceğim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, ne yapılmış? Dış 
dünyada geziler yapılmış. Niçin yapılmış. Dış 
devletlerin Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri iade 
için yapılmış. Bundan evvelki hükümetlerin 
Devlet Reisleri bunu yapmışlar mı? Bu parayı 
istemişler mi? Eğer davet ediîmedilerse bunun 
günahı Adalet Partisinin değildir. Eğer Anka
ra'yı bir Kabe gibi ziyaretgâh yapmadıîarsa iti
barın eksikliğindendir. Bugün şu verilen para, 
Türk Devletinin itibarlı oluşunun en büyük şa
hitlerinden birisidir. 
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Düşününüz, bütün dünya Ankara'nın yolunu 
tutmuş, Ankara'ya gelmişler, heyetleriyle gel-
mişlci', parlâmanto üyeleriyle gelmişler, kendi 
devletleriyle Türkiye'nin temasını sağlamışlar 
ve onun neticssi olaralk da elbette ki, bâzı mu
kabelede bulunmak lâzım. Gelene gidilir, gelmi-
yene gidilmez. 

Bir arkadaşım sordu, dedi İd; «İsmet Paşa 
Devlet Roisi olsaydı, Hükümet Reisi olsaydı, 
böyle yapsaydı ne derdiniz?» İsmet Paşanın za
manında dışarıya ne götürüldüğünü, kimin gö
türdüğünü... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Berber ne ol
du? 

BAŞKAN — Sayın Akal biraz evvel siz bu
rada müdahaleden şikâyetçiydiniz, şimdi siz mü
dahale ediyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Sayın 
Başkanım dikkat ediyorsanız, devamlı olarak 
müdahale ediyorlar, cevap vermiyorum. Biran 
gelecek C3vap vermek zorunda kalacağım. O za
man cevabın altında ezilip hâdise çıkaracaklar. 
Sizo hatırlatırım. 

O zaman Türkiye'deki demokrasi böyle 
değildi, götürülenlerle yenilen belli clmazdı. 
Şimdi Türkiye'de o kadar geniş bir demokra
si var ki, herken, her şey açıkta. Ama dışarıya 
gideceksin. Trenlo gidecek:in, özel yatla gide
ceksin, aşçılarını götüreceksin, çoraklarını p-ö-
türeceksin, uşakların?, götüreceksin, kimse bil-
miyecek, bir şey de söylemiyecek. Neden söy-
lemiyecek? Cumhuriyet hükümetirin -Devlet 
Reisi, Cumhuriyet hükümetinin Başbakanı dı-
şarıyr. giderken kimi götürdüğünü vesile it
tihaz edere!?: devlet haysiyetinin sakız gibi 
çgnenmiyeceğini t ildiğimiz için söy!emiyece-
ğiz. Amr. görüyorum ki, yükselmiş olan dev
let haysiyetinin küçültülmesi için muhalefet 
tarafından maalesef bütün kozlar oynanmak
ta, bütün küçük meseleler ele al nmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; no yapmış Hükümet? 
Drarıyr, gitmiş, t i r Rusya gezisi yapmış Baş
bakan. Rusyr. gezisinde alınnrş olan harcırah
ları Maliyeden tetkik edeceksiniz, Rusya'nın 
vormiş olduğu uçakların masrafının kaçta ka
çı olduğunu göreceksiniz. Gönül ister mi Türkiye 
Baş1:akanının. Rus uçağıyla Rusya'ya gitmesini?.. 
Gönü1, ister mi Türk Devletinin temsilcilerinin 
dâvetlo gitmesini ? İster misiniz ki, siz Tür-

kiyo Devletinin dışarda şanına, şerefine lâ
yık olmadan dolaşmasını? 

Bir buçuk milyon lirayı nasıl küçük oyun
lara alet ediyorsunuz? Ne yapıyormuş?.. 40 
köydo okul yapıyormuş. Neredeydiniz 40 köy 
okulsuzken?.. Neredeydiniz beş milyon lirayı 
örtülü ödenekleri çıkarırken?.. Neredeydiniz 
beş milyon liralık örtülü ödenek yetmediği 
zaman, 4,5 milyon liralık aktarma yaparken?.. 
Bunların hesaplarını neden sormadınız? So
ramazdınız, çünkü bunları açıklamak için de
mokrasi lâzımdı, cesaret lâzımdı, her şeyden 
evvel milletin Meclisinin huzuruna çıkabil
mek İlamdı. Ama... 

REŞİT ÜLKER (İ3tanbul) — Berber ne 
oldu, nereye gitti?... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Bakşık, 10 
defa, «Berber ne oldu?» diye hitabettiniz, sab
rediyorum rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, berberi Reşit Ülker'in evine gönderdik, 
ovine. Hususi bir iş için Reşit Ülker Beyin evi-
no gönderdik berberi.. (C. II. P. sıralarından gü
rültüler) 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Re
si* Ülker'in evinde kimse yok. 

BAŞKAN — Sayın Uzun, bırakın efendim, 
rica ederim. 

Arkadaşlar rica ederim bir musahabe hali
ne getirmiyelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) —• Olanları biz 
biliriz. Kimse olmadığını bildiğin için sen git-
missindir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Sis de müdahaleye cevap vermeyin rica ede

rim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevrili ar

kadaşlarım, biz akstık; gazetelerin sütunları 
arasına çeşitli kartlarla, art düşüncelerle bâzı 
şeyler sıkıştırıp onun bu Meclh kürsüsünden 
istismar edileceğine alıştık biz. Bunlar bize te
sir etmez. Biz bu memleketin büyük mesele
leriyle meşgul bir iktidarız. Biz bu memleket
tir. iktidarının Türkiye'nin itibarına bir şeyler 
katabileceğim isbat etmiş olan bir iktidarız. 
Biz bu memleketin iktidarının dinarda temsil 
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edilirken şanına, şerefine l'yık l ir şekilde tem
sil edileceğine vo bunu temsil ettirmeye muk
tedir olan Lir iktidar?z. 

Hükümetin izin takrirleri burada okunur
ken partilerinize mensup millstvok'İleri o 
heyetlerin. igcrisb doyken çık?p burada ko-
r.T,nams lûa mdı. Ama konu7.ma31.Tn-z, simdi 
burada konuşulmaya sak neyle "'i konuşuyor
sunuz. Bu sizin. iç büMlklüğünüzün ifadesi
dir. Br. sisin ininizde nvnvsn kanın, kederini
zin dışarıya vurmuş aksidir. 

Giz ıstırabındı Türkiye'nin" itibarlı devlet 
olmasında gürüvorsunuz. Onu kiHiltmek ioin 
çalışıyorsunuz. «Oî  kede inl'd iktidar iken mu
vaffak olamamanın nedenleri içerme çevirdi
niz:. O saman gireceksiniz, eğer d'ş ülkelere 
d" ve* cdiimcrıişsomz enim. sebebini görecek
siniz. Eğer o zaman Türkiye itibarlı devlet 
değilmiş dünya üzerinde bugünkü ye^ı'ni aîa-
namışsc. cnıın mesuliyetini taşıyacaksınız. 

Bııgün sizin bıraktTğm-z arkları kapatmak, 
sisin bmaktı~7nLZ noksanları tamamlamak ve 
TiW: küsünü, Tü-k Devletini, Türk Hüküme
tini itibarlı yapmak ioin Devlet Boism-'n di-
ya"' diyar dolaşmasına, Pakistan'da sokaklarda 
Türk Bayrakla^n-n gezmesine, Ascrbeyoan'-
da Türk Tcrnsfcile inin o millî kıyafetleri 
giymiş olmalına tahammülümüz yoktur. 

SADBSTTİN ÇMTGA (Bursa) — fJon de 
inanmıyorsun ya T:una... 

ÎH3AÎ7 AT/-ÖV (Devamla") — O-adaM 
TiHderi™. Tir1-: Başkanm-n. kendileri gim" yan 
yana güler yüzde aym kisve altında bulunma
sına tahammülüme yoktur 

SADRETTiîî OAbTGA (Bursa) — Leninin 
mezar-n a da tahammülümün yoktur. 

IWKArT — <Vym Ganga... 
tHSMV ATAÖV (Devamla) — Pakistan'da 

Türl: Eaşkakan-ırn devlet reisi gibi karşılan
mış olmas-na vs kondiamo protokol .harici bir 
devleJ reisi itibarı glntoriîmiş olmas:n:n elom 
vo kederini yayyorsunuz. 

Bomanya'da, Dusya'da devletin haysiyetim 
orada Mioük neseloloro poşkoş çekmek iğin de
ğil, Türl: Devletinin haysiyetini... 

IIACAÎ7 TAIICiIT USÖT7 (Kırklareli) — Ca
yın Başkan, şahsı adına mı konuşuyor?.. 

IHOAIT ATAöV (Devamla) — I/yik olduğu 
şekilde cesaretle, metanetle ortaya keyup muvaf
fak d'inınonin, muvaffakiyetinin tahammülsüzlü
ğü işerisindesiniz. 

Aziz arkadaşlarım, birbuçuk milyon lirayı 
mesele ittihat edip Yibc Türk Devletinin büyük 
itibarına glligo düşürmemeniz lamdır . Birbıı-
ouk milyon lirayı vesile ittihaz edip Türk Dev
le i ilcisinin yabansı diyarla-a giderken bundan 
sonra yabansı basında sizin ağzmazla konuşması
na bizim tahammülümün yoktur. Türk Devleti 
vo Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin temsil et
tiği büyük Türk'ün yabansı diyarlarda, bunlar 
geliyorlar asaba r/îeclislcri bunlara birbuçuk 
milyon lira harcırahı veriyer mu, diye bizim 
abyhiıniz le basit p.'opagandalara kendi ağz:n-z-
ia alet olmanda tahammülümün yoktur. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

Oevcili, arkadaşlarım, geliniz .şurada birleşe
lim. İstisırarlarmmı... 

CiIIAD BABAN (itanbul) — Bu kadar laf
tan sonra r.u?... 

İİİSAIT ATAöV (Daramla) - - Oihad Bey, 
haris meseleleri si^ çok İyi bikrsiniz, bunun ihti
sasın: vıpturz, sis; oturun hele... 

Cin AD BABAN (istanbul) — I7c demek is
tiyor ÎS->yn Başkan? 

İ l i s i n ATAÖV (Devamla) — Olurun, nasıl 
para akn-lığnı bilirsiniz, oturun... (C. II. P. sı
ralarından, gürültüler.) 

BASK AİT — Oimrnn Sayın Baban, her şe
yin 7: ir usulü var. 

EvvcU usulsüzlüğü kendiniz intacediyersu-
:m;ı, müdahale ediyorsunuz. 

Cayın Atuilv... 
İIIOAn ATAÖV (Devamla) — Şunu demeli 

istiyorum; harioc giderken, yabancı devletleri 
ziyaret ederken, Parlamentolar Birliği adına, fa
lan adına, fiilin adıma giderken para aldınız, har
cırah tahalılml: ettirdiniz, bunu Ilanineyo kapat
ma yjllarmı iyi bilirsiniz, diyorum, ile diyeyim 
başka?.. 

"CÎADEETTM ÇAITGA (Dursa) — Ona da 
rahme'; olrıtanlar ç-# ıklı. 

İISAI7 ATAÖV (Devamla) —• Bunu bilmen-
senis zaion zimmet çıkarırla:, gori alırlar. 

BAŞKAI7 — öay:n Çanja. Giz de biraz enco 
I-onaştıınuz. Llüdahalolcrdcn rlklyet ediyorsu
nuz risa ederim müdahale etmeyin. 

— 592 

http://konu7.ma31.Tn-z


M. Meclisi B : 18 

İHSAN ATAöV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, birbuçuk milyon lira için kırk köyün 
okulu yapılır, şu kadar asfalt dökülür diyen ar
kada -larıma şunu hatırlatayım; birbuçuk milyon 
lira ila evet, birçok okııl yapılır, birçok asfalt 
dökülür ama devletler münasebetini kurarken 
birbuçuk mi'yon lira ile hiçbir şey yapılamaz. 
Bu Hükümet ve bu Devlet birbuçuk milyon lira 
ile çok şeyler yaptığna göre, geliniz bu birbu
çuk milyon liranın üzerinde durmayrnız. Aslrnda 
durmuyor sunuş, Aslında fakir millet, an millet, 
yolsuz millet, okulsuz millet, cahil millet diye 
kendi mazinize, kendi milletinize bühtan etmek 
için bu kürsüye çıkıyorsunuz. Milletimize lâyık 
olmadığı sözleri söylemek için bu kürsüye çıkı
yorsunuz. Sanıyorsunuz ki, bunlar vatandaşlaı-
mızoa tasvibediliyor. San*yorsunuz İd, bunlar 
hoş görülüyor. Hayır arkadaşlar. Biz de köyleri 
dolaryoruz, biz de Anadolu'nun bor tarafını do
laktık da geliyoruz. Hiçbir yerde bize, Türkiye 
Cumhuriyetinin Reisicumhuru niçin Amerika'ya 
gitti, bu kadar para verildi, Barbakan niçin 
Irak'a gitti, bu kadar para verildi diye sual so
rulmadı. Bize dendi ki: Türkiye'yi.dünyanın her 
yerinde temsil etmek için, Türk Bayrağını, Türk 
forsum1, dünyann her yerinde dalgalandırmak 
için, yarın muhtelif, Birleşmiş Milletler devlet
lerarası toplantılarda Türk'ün a:1ı kalktığı za-
m r . vicdanlardan parmaldarm kalkmasını te
min etmek için Yüce Millet hiçbir şeyden salnn-
mamalıdır. Şerefli ve haysiyetli bir şekilde Tür
kiye'nin itibarını sağbyanlar birbuçuk milyon 
değil, birbuçuk milyardan da korkmazlar. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi biz Adalet Parti
si mületvoldlleri olarak Cumhuriyet Hükümeti
ne Türk Devletini şerefle temsil etmelıte olan 
Devlet Ecislno, geçen bir sone içerisinde dünya
nın çeşitli yerlerinde itibarımıza itibar kattıkla
rı için, Türk Devletini şerefle temsil ettikleri 
işin, Türk. Milletinin sesini ve gücünü hor yer-
clo duyurmak suretiyle Kıbrıs olaylarının sonun
da olduğu gibi, itibarlı ve Iradretîi Türkiye slo
gancı bütün dünyaya yaydıkları için şükran
larımızı arz ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine ve Türkiye Devlet Reisine, bu gayret
lerinin devam etmesini istiyoruz. Türk Milletinin 
temsilcileri olarak onlarm gidicinde üo kurucu 
beş kuruşu, Devlet itibanna itibar kattıkları 
müddetçe kıskanacak, sakınacak kimseler deği
liz, gerektiği zaman aktarma tekliflerini Hükü-
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metir. yine getirmesini istiyoruz. 
Biz, milletin itibarı için veri'occk paralan, 

milletin muvaffakiyeti i?in sarf edilecek emekle
ri ancak ve ancak takdirle, cömert gönülle kar
şılıyoruz. Bu itibarladır İd, bu kanunun lehin-
doyim, bu kanun çıkmalıdır. Bu kanunun lehin
de rey vereceğim, çünkü Türk Devletinin bir 
sone do varmış olduğu itibar beni tatmin etmiş
tir, Türk Milletini tatmin etmiştir, delilleri işte 
dünyanrn önündedir. Gözleri görmiyen kör göz
lerle, duymıyan sağır kulakların günah, onların 
olsun aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından, al
kışlar). 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda müzakerenin yeterli görüldüğüne dair 
önerge relriştir. 

önergeyi okutuyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Söz iste
miştir.:.? 

BAŞKAN — Müzakerenin ldfayeti kabul 
edilmezse o zaman konuşacaksınız. 

Sayrn Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini teldif ederiz. 

Bur:.?. Bursa 
Kasım önadım Mustafa Tayyar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan, kifayet 
önergesinin aleyhinde. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhur
başkanı ve Başbakanın yurt dışı seyahatleri 
için muayyen devrede harcamaya mecbur olduğu 
parayı çarçabuk bitirmesi ve yeniden para har
cama kapılarının açık olması yüzünden birbuçuk 
milyon liralık bir ödenek talebinde bulunulu
yor 

Bu vesile ile harcadıklarını, hizmetlerinin 
nelerden ibaret olduğunu, bu parayı vermek 
için rey kullanacak milletvekili arkadaşlarımız 
elbette haklı olarak soruyorlar. Milletvekili
nin sadece burada robot halinde, gelen kanun
lara abdühû deyip rey vermesi mi lazım, yoksa 
vicdanının emrine uyarak mesuliyetini müdrik 
kişiler olarak burada alâkalılardan verdiği pa
ranın hesabını sorması mı lâzım. 

Biz burada .ikinci arz ettiğim hususun, yani 
hesabın sorulmasını uygun bulanlardanız. 
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Geçmiş devirde şöyle imiş, gelecek devirde 
şöylo olmalıymış meselesi değil, yaşadığımı'• 
bugün de Hükiknctimizin yetkilerinin, Devleti
mizin Başkanının yapmakta olduğu yurt dış.' 
seyahatlerinin hakikaten milletimize faydalı ne
ticeler veriyor mu, vermiyor mu, bu paralar 
lâyık olan yerlere harcanmış mıdır, değil mi

ldir? Bilmek mecburiyetindeyiz. Çok samimî 
söylüyorum; hiçbir zaman müfrit particililrten 
hoşlanmıyan Tir nâçiz kardeşinizim, gezdiğim 
diyarlarda, köylerde bu somlara bu yaz bende
niz de muüaSaboldum. 

Arkadaşlar, biz burada bu kanunu şu andr 
tamamen mucip sebeplerini müzakere etmeden 
bir önerge ilo kâfidir deyip ondan sonra rey ço
ğunluğunu haiz olan iktidar partini Adalet Par 
tisi. arkadaşlarının vereceği reyle bu işi geçişti
rip kabul olmo sanıyorum ki, Adalet Parti"/ 
arkadaşlarımın vicdanlarında katiyen yerinde 
bir iz bırakmıyacak, buna onlar da nsa göster-
miyocekler. 

Muhterem. arkadaşlarım, naşı bitmedik ye
tim hakla olan Devlet paramda, biz bol kene 
den bahşiş dağıtırcasma, Hükümet Badıa^ına 
Barbakana yapacrğı scyrhatlcr inin böyle cö
mertçe para vermek taraftarı olmamalıyız. 

MUSTAFA TAYYAR (Burca) — Yeterlik 
önergemizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Seym Onan, yeterlik önergesi ge

ri alınmıştır. Binaenaleyh sizin konulmanız 
mesnetten âri hale gelmiştir. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Pekâlâ. 
Değerli arkadaşlarım yeterlik önergesini 

geri almak büyüklüğünü gösterrHk'-on sonra 
mesele hallolmuştur. Görümlerimizi bilâhara arz 
edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuran, Saym Derleri- Ba 
kanı. 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Cayın Balkan, 
daha evvel grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim, biz de buraya 
y.azdik. Hükümet daima takaddüm eder, ura! 
böyledir. 

DIŞİŞLEBİ BAKANI İHSAN SABRI CAĞ-
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye-
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[ si) — Muhterem arkadaşlarım; dış seyahatler 
meselesi her devirde tenkid mevzuu olagelmiş
tir. Bu mesele üzerinde tasvibeden ve etmiyen 
mütalâaların rahatlıkla, cömertlikle kullanıldı
ğı ve revaç bulduğu da bir gerçektir. Bugün 
de di1} seyahatlerin lüzumu ve faydası üzerinde 
münakaşa edenler, bunu tenkid edenler, fuzulî 
bulanlar, israf addedenler bulunabilir. Ama bu 
meseleye parlömanterler olarak o açıdan, ucuz 
tonlriıdler sarf edenler açısından bakarsak zan
nederim ki, isabetli bir neticeyo varmış olma
yız. 

Diğer tehlikeli bir mevzu da, bu meseleyi 
sen ben meselesi, sizin devir, bizim devir mese
lesi yapmaktır. Zannederim id, bunda da isa
bet olmasa gerektir ve bu da rlacağımız kavrar
lara veya vereceğimiz hükümlere müspet ele
man getirecek bir mahiyet arz etmez. 

Nedir dış geziler, neye yararlar, niçin yapar
lar?. izin verirseniz bu konuda gayet umumi 
olarak meseleyi her iki tarafça yürütülen ten-
kidlerin dışında, tâbir caizse İnlçıklarmı ayık
layarak, doğrudan 'doğruya meseleye bakarak 
münakaşa edersek belki dr/ıa ralim bir kanaate 
varmak ve daha iyi filıir >sahi;:i olmak müminin 
olur. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, dıs geziler 
Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde 
olunca temsilî mahiyet alırlar. Bu şahs'yetlo-

j "in doğur:1nğu alâka ziyaretin devn.mı müride-
Aince o devlet veya hükümeti temsil ödenin mil
leti için çok geniş bir tanıtma ve o muhit üze
rinde bir intiba bırakma vasıtası olur. Bir 
devlet başkanı, temsil ettiği devlet namına git
tiği diğer bir memlekette geniş rlâka görür. 
radyosu ile, televizyonu ile, çeşitli çevreleriyle 
e mombke'in muhtelif zümreleri, muhtelif te
şekkülleri bu konu ile meşgul olurlar. Bunlar 
iyi istismar odilirse ve bu alâka gereği gibi Inıl-
landırsa milletlerin birbirini tanımasına, tanıt
masına ve karşılıklı anlamasına ve anlaşması
na yardımcı clur. Ayrıca bu davetler Teki nü-
camelo kaidesi gereğince bir ziyaret iade edilir
ken ziyareti yap.aıı 'devletin gösterdiği seviye, 
heyetinin terekküp tarzı, kaç bakan getirmiş, 
kimleri getirmiş, no şekilde bir heyet teşkil 
o'miş, iadede bu cihetin de göz önünde tutul
masında zaruret vardır. Arada bir muvazene 
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olmazca mücamelcnin veya su veya bu tefsirle
rin zuhuruna yol açar. 

Tenkidler yaptık: Efendim, 1,5 milyon lira
ya kırk mektep yapılır, söyle yapılır, güzel ra 
kamlar. Bu tenlıidleri yapan arkadaşımızın da 
bulundukları samanlarda iyi niyet hey o ileri 
tertiplendi. Bu iyi niyet heyetleri tamamen par-
löınantorlerden müteşekkildi. O asi bir inik lan 
kendi partnerinin dişıııdakinden, ekseriyeti 
kendi partiılorindoldnden, bir haklı dâvanızı 
izhar için muhtelif devletler no.ıdinde gidildi. 
Belki do başarılı neticeler alındı, bu nakli iste
nen ödeneğin fevkinde masraflar yapüldı. Hiç 
kimse ele, canım üo tane parlemanteri kapital 
kapital dolaştıracaksınız, devlet devlet dolaş-
tıraeaksınız, bundan ne çıkar demedi, dememe
si lâzımdı, yine de dememeliyiz. 

HASAN LÂTİF SAEIYÜCE (Çorum) — 
Üç taneye birşey demiyoruz, seksen tano olun
ca... 

DIŞÎŞLEIIİ BAKANI İHSAN SAEBÎ ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devanla) — Heyetler kimlerden 
tevekkül od:r? Temsilî bir heyet olanca bir 
memleketi temsil eden kimlerdir? Hliklimttir, 
Yüce Meclistir, Basındır, ordusunun mümessi
lidir, bu zevat yer alır. Bir arkadaşımız da söy
ledi, bütün heyete dahil d lanlar için Yüce Mec
lisimize müracaat edilmiş müsaade istenmiş, bu 
müsaade de istihsal edilmiştir. Heyeti teşkil 
eden zevat Hükümet asaları, Vekâletimizin 
teknisyen memurları, bacından katilan arka
daşlar, Ordu mümcssiıileri. E, bunları buraya 
getirip do çeşitli fuzuli vo lüzumsuz zevat diye 
bahsetmek evvelâ bu müesseseler hakkında kâ
fi saygıyı duymamak demektir. Yani bu mü
messiller neden çeşitli, lüzumsuz ve fuzuli ze
vat telâkki edilir, bunu anlamıyorum. Ama di
yebilirsiniz ki, bu onlar için doğ-ül, berber için. 
Müsaade ederseniz aynı samimiyetle berber 
meselesini do konuşayım. 

Matbuatımızda bir berber hikâyesidir tuttu
ruldu gitti. Bu gibi heyetlerde, igtirak eden ar
kadaşlarımız, bizimle beraber gözen arkadaşla
rımız zaman zaman görmüşlerdir, bir maraton 
yarışı halimle devam eden programların zaruri 
icapi.arı oluyor. .Heyet reisleri, b'.r numaralı 
kimseler, bütün merasim bütün hitaplar ve bü

tün temsilî sıfat kendilerine terettübettiği ci
hetle çok daha dar ve az zaman içinde çalışır
lar. Bunların hususi hizmctlormo bak.nak, eş
yalarını derleyip topianıek için bir hizmet me
muruna ihtiyaçları vardır. Tok hizmet memuru 
ile seyahat eden devlet belki de Türkiye'dir. 
Bâzı devletler Türkiye'ye gelmeden evvel on-
beş, yirmi lıişiye varan bu kabîl hizmet memur
larını daha evvel göndermekte. Heyetlerinin ya
tacağı yerleri, kalacağı lnsımları, mâruz kala
cağı şartları, yemekleri daha evvelden temin 
etmekte, ahç:larını getirmekte, bu tedbirlere 
başvurmaktadırlar. E, Türkiye Başbakanı veya 
Türkiye Devlet Başkanı bir hizmetkâr dahi al
madan seyahat etsin diye bir telâkki varsa o 
başka bir dâvadır, bu telâkkiye katılanuyaca-
ğım. Bir hizmetkâr almak, bir hizmet memuru 
almak elbette haklarıdır, denince, bu memur 
aynı zamanda birtakım emniyet mülâhazaları 
ile berber de dlsa fena olmaz, takdirini onun 
elinden almak veya «Bu hizmet edecek memu
run bir sıfatı da berjerdi, işte şimdi kıyamet 
koptu» diye bir havan'n işine girmek zannede
rim isabetli bir şey olmaz. Seyahatlerde berbe
re ihti.yacolan ve berbere ihtiyaeolmıyan çev
reler ele vardır. Bunların nezaketini de Yüce 
Meclisin îâyıkı ile takdir cdeeeğine eminim. 

Diğer taraftan sayın arkacla-larmı Gadrettin 
Çanga benim şahsımla da ilgili bir konuşma 
yaptı. Dedi ki, «Hangi Hükümetin Başbakanı, 
ben büyük işlerin adamıyım, küçük işleri Dış
işleri Bakanından sorun, der? Bu Bakan bizim 
Dışişleri Bakanımız, nasıl olur?» Beni müda
faa için gösterdiği itinaya teşekkür ederim. 
Kendisiyle tabiî uzun uhuvvetimiz var, Bursa'-
dan kalmıştır. Onun dışında da nezaketi ve 
hakbilirliği bu şekilde kendisini düşünceye sevk 
edeceğine de eminim. Ama hâdise Yeşilköy şe
ref salonunda benim yanımda geçti. Sayın 
Başbakan seyahatten avdette konu ile ilgili iza
hat verdi, beyanatını bitirdi, yazılı bir metin 
okudu. O aralık da berber meselesinin civ
civli zamanı idi. O kadar ki, gazeteciler heye
timizden ziyade berberin resmini almak için 
istical gösteriyorlardı. Bunu da sordukları za
man, Sayın Başbakan da; «Seyahatleri terti-
beden Dışişleri Bakanıdır, bu husustaki malû
matı ondan sorun, cevabını o verecektir.» dedi. 
Ama her hâdisede olduğu gibi, bizim söyledik-
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lerimiz değil, kendilerinin arzu ettiklerini bi
zim sjylcmiş olmamız lâzımgeldiği yolunda bir 
cereyan bu gibi telâkkilere, bu gibi şeylere 
yer vermiştir. 

Benim arz etmek istediğim şu : Devlet Dev
lete münasebetlerin idamesi için programımız
da yazdığımız gibi aktif vo dinamik bir politi
ka takibedebilmemiz için devletler beynindeki 
münasebetlerin, ziyaret teatilerinin lüzumuna 
ihtiyaç vardır. Masrafların kabarık görünme
sinin do sebepleri vardır. Bu verilen tahsisatın 
mühim kısmı Harcama Vergileri Kanunu gere
ğince harcırahların ve harcırahlar karşılığı ve
rilen dövizlerin daima yüzde elli fazlasiyle he-
sabcdilmesi ve Devlet Havayollarına ve diğer 
nakil vasıtalarına verdiğimiz bedeller indiri
lince zannedildiği kadar ürkütücü yekûnlara 
baliğ olmıyacaktır. Ben huzurunuza bütün dev
letlerin bu husus için sarf ettikleri paralar ve
ya bütçe'erine koyduğu tahsisat yanında bi
zimkinin ne kadar cılız kaldığını gösterecek 
gorekcelerlo gelmek istemiyorum. Eğer isleni
yorsa ki, Türk Hükümeti dıs münasebetlerini 
fJtif bir şekilde sağlasın, kendisini tanıtması 
için ve kendisiyle diğer devletler beyninde 
hattâ şahsi temasların vo tanışıklıkların bü
yük rol oynamasını idrak ederek bu kabîl te
mas vo faaliyetleri, idaro etsini Yüc3 Menlisi
niz bu hususu dikkate alır, ona göre tahsisat 
verir. Şuna kaç para verildi, buna kaç para 
verildi gibi de hesaplar var, Yüce Meclisiniz, 
lütfettiği tahsisatı kalem kalem hepisinden 
hesap sormadığı gibi, bunda da tahsisat d r ı 
bir muame'e olup olmadığı noktası belki muci
bi münakaşa olabilir. 

JŞr. ciheti de söyliyeyim : Bir arkadaşım da 
hak'ı olarak dedi ki; «Canım, Hükümetiniz 
belli, siyasa ti belli, bunu bütçenizi yaparken 
koyunuz.» öyle oluyor. Bizim istediğimiz ta
lepte bu fasla konan sene başında 4 milyon 
lira idi. Ama bâzı zaruretler, bütçeyi muvazin 
tutmak ve esasen nasıl olsa sarfı zaruri olan
lar için münakale ve ek ödenek temininin ko
laylıkları gibi sebeplerle bidayette bu tahsi
satlar küçük tutulabiliyor. Meselâ 19C8 sene
si için, hatırımda kaldığına göre bu fasla 
koyduğumuz para 750 bin liradır. E, şimdi 750 
bin lira ile Sayın Başbakanla, Sayın Reisi

cumhurun bütün sene içinde yapacakları seya
hatin teminine imkân yoktur. O itibarladır ki 
vo bu şekildeki müşkülât dolayısiyle de bu 
faslı icabında artırmayı mümkün kılacak sey-
yaliyetle huzurunuza geldik. 

Şimdi, niye vaktiyle hesabetmedin'z de ek
sik koydunuz, getiriyorsunuz, diyorsunuz. Zan
nediyorum ki, mesele bir formalite meselesin
den ziyade bu parayı sarf eLmeye lüzum olup 
olmadığı meselesidir. Hükümetimiz bu parala
rın fuzuli sarf edildiği kanaatine katılmıyor. 
Hükümetimiz bu konuda israf, saltanat, alâyiş 
mevcudolduğu iddiasını kabul etmiyor. Hükü
metin bir vazife yaptığına ve bu vazifeyi iyi 
yaptığına ve neticelerini de iyi aldığına kaani-
dir. Bu kanaatte zannederim ki, hakkelinsaf 
düşünen muhalefet mensubu arkadaşlarımızın 
da şerik olacağını ümidediyoruz. Ama bu ko
nuda tenkldler oluyor diye ve bu konuyu bu şe-
kikb arzu etmediğimiz tarzda bir polemik mev
zuu yaparak ve mazi ile mukayeseleri bilâlü-
zum davet ederek va hele tamamen bu mev
ziim dışında tutulması icabeden birtakım ten-
kıdleri ve argümanları da fırsat bu fırsattır di
ye şu işe ekliyerok bu tahsisat mevzuunu bu 
şokilde kullanmanın aleyhinde olduğumu ve 
sord edFen tenkidleri açık kalblilik'e ve tama
men objektif tarzda arz ettiğim gerekçeler kar
şısında da YÜ30 Heyetinizi tatmin edeceği ka
naatinde bulunduğumu saygılarımla arz edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demin tanzimi hususunda Başkanlığa kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşülmesinden evvel 
bâzı Senatodan gelmiş bulunan evrak ve ak
tarma kanunlarının biran önce çıkartmasını 
tomin için vermiş olduğunuz bir saatlik yetki 
dolmuş bulunmaktadır. Şimdi, şu hali ile bu
nu takibeden kanunların görüşülmesine devam 
etmok gerekmektedir. Yüce Heyetiniz şayet 
bu yetkiyi devam ettirip de bugün gündemde 
bulunan ak 1 arma kanunları bitirilsln derse 
o zaman devam ederiz. Bu hususu, gündemde 
bulunan aktarma kanunlarının bitirilmesine 
kadar bu bir saatlik sürenin uzatılmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu tasarının görüşülmesine devam edi
yoruz. Sayın Dışişleri Bakanı konuştu, söz. 
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sırası M. P. Grupu adına Sayın Hasan özcan'-
da. Buyurun efendim. 

SADİ: BİN AY (Bilecik) — Yeterlik önergesi 
var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu takiben kifa
yeti oya koymaya mecburun. Ç linkli, son sön 
mille Sekilinindir. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, çok kıymetli arkadaş
larım; dıı münasebetler zaruretlerinde el
bette Reisicumhur ve Başbakan gideceklerdir. 
Ama, Türkiye'do böyle olmamıştır, sevgili ar
kadaşlarım. Sayın Devlet Başkanı, Sayın Hü
kümet Başkanı yurt dışında, yurt içinde tu
ristik seyahatlere devam edeceklerdir. Adalet 
Partisi Grupu adına konuşan Sayın ihsan Ata-
öv arkadaşımız da... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) 
konuştum. 

Şahsım adına 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv Adalet Par
tisi Grupn adına konuşmamış tır, şahsı adına 
konuşmuştur. 

HASAN ÖZCAN (Devam'a) — Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı için 1 50D 000 lira pa
ra söz konusu edilmezmiş. 193 milyon değil, 
150 lira için, 200 lira için bir milletvekili mil
letin hakkını aramaya mecburdur arkadaşla
rım. 

Biz daha evvel istanbul il kongresinde par
timizin görüşünü efkarı umumi yoye l asm men
supları huzurunda açıkladık. S-iyin Devlet Baş
kanı Amerika seyahatinde, Habeşistan Kiralı 
kadar, Suudî Arabistan Kiralı lada? itibar gir
memiştir, dedik. 12 Idşilik protokoldan fada
nım Amerika zaten kabul etmemiştir. Türkiye 
Cumhuriyetinin Hükümeti ve protokolünü tan-
zimeden arkadaşlar, Devlet Hazinesinden para 
alınarak götürülmüşlerdir, sevgili arkalarlarım. 
(A. P. sıralarından ene olacaktı?,> sorusu) Ne 
mi olacak? Ben daha iyi anladım bugün bu 
mesel s burada görüşülürken M. P. Crupu adı
na süz alarak şu meselelere temas edeceğim: 

Yarım asra yalan Türkiye Cumhuriyeti har
be girmemiştir. İkinci Dünya Har':i olmuştur. 
Avrupa'nm ve birçok devletlerinin araçları kal
mamış, köprüleri kalmamış, kiliseleri kalmamış, 
yetişmiş elemanları kalmamış, altı yıl bütün 

dünya yanmıştır. Ama, Türkiye Allah'ın lûtm 
ile, o zamanki Devleti idare eden a i taların lûtfu 
ile harbe girmediği hakle.. (O. II. P. sırala
rından <:ismct Faşa> sesleri) Elbette ismet 
Paşa ve Mareşal Fcv.si Çalmak, elbette Mareşal 
Fevzi Çakmak, ve ijnıet Paşa; o zamanki Devlet 
Reisi büyük vazifo görmüşlerdir, sevigili arka
daşlarım. Altı y:l dünyanın yandığı, ikinci 
Dünya Harbinde 14 300 030 insanın öldüğü, 
1G milyon insaırn sakat kaklığı bir dünya, sava
şından sonra Türkiye'nin 1/3 ü kadar toprağı ol
mayan, 1/3 ü kadar denizi clrryan, 1/3 ü kadar 
orman1, okmyan devletlere Türkjyc Cumhuriyeti 
Hükümeti olarak el aş"p para d.bn'yoraz. Sev
gili arkadaşların. Elbette bu ba"ıln araya eağsz 
bis, el':ette bu hakkı arayasa^sz. île ela sak, 
Gİ milyon lira o.vki millctvcldllori para almıştır, 
bunu çıksın atabilsin. Xîe olacak, 23 milyon 
tahsisat ayrılmış, turistik gcz'îcrle'bunlar har-
csmsrn... île olacaktır dersek, kırkdört milyar 
liralık dış vo is borçların irinden çıkamayız ve 
çoluk çocuklarımıza ası bir miras olarak bunu 
bıralnnz sevgili arkadaşlarım. Her şeyi açık 
konuşacağız, ister Sayın Bölükbaşı Başveldl 
oban, htor ismet Paşa obıın, isterse Sayın 
Feyzioğlu olsun, o'İlet vekili olarak milletin 
haklım.1, milletin kurşuninden aramaya mecbu
ruz. (Bravo sesleri vo aV.ırlar) 

Saym A, P. li arkadaşlann-z bir hususa,da
ha temas ottlbr. Debiler ki: Hükümet Başkanı 
vo Devlet Başkanı dış miras ebetlere, seyahat
lere gitmemiş obalar büyük meseleler halbdil-
ır.czmiş. Büyük Mustafa Kemal, Türlrye Cum
huriyetinin Kurnsucu hV-Mr devlete ayak bas
mamıştır, dünyanın en büyük meselelerini hal
letmiştir, Govg?!1 arka'Taşlarım. (Muhalefet sı
ralarından abaşlar) Hatay meselesi bunun en 
cani1, misalidir, sevgili arkada 1 arım. 

Devlet Ba-kam. ııas:l tenkid edlirmiş?.. Sa
yın Hariciye Vekili Sayın Devlet Başkanınm göl
gesine s?ğmarak, melek odası ile bu suçlu göl
genin altına sığınarak bC.zı nasihatlerde bulunu
yor. 

DEVL3T BAKAÎTI SADîK TEKİIT MÜF-
Tö'OJ-LTJ (Zonguldak) — Sayrn Başkan, Dev
let Başkan1 na suçlu diyor. 

M. P. GRUPU ADTITA II AH AH Ö.7GAN (De
vamla) — Devlet Başkanı da tenkid edilir, Hü
kümet Başkanı da tenkid edilir, parti 1'derleri 
de tenkid edilir; milletvokallcrinin esas hakkı-
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dır. Hele millet bu hakkı kendilerine vermiş
tir sevigili arkadaşlarım. 

Geçmişte O. H. P. zamanında birçok dış mü
nasebetlerde bulunmuşlar, onlar da turistik ge
ziler yapmışlardır, paralar harcamışlardır gibi 
onların gölgesine sığınılması benim tuhafıma 
gitti. İçte ve dışta bu memleketi onlar kötü 
idare ettikleri için Büyük Türk Milisti onları 
düşürdü, A. P. ni iktidara getirdi. Niçin baş
kasının gölgesine sığmıyorsunuz, niçin başka
sının günahına ortak oluyorsunuz da burada 
söz istiyorsunuz? Elbette Türk ki'ylüsüno, Türk 
işç'sine ve Türk Milletine onlar daha iyi muame-
b yapmış olsalardı A. P. iktidara gelemezdi. 

BAŞKAN — Saym Özcan, bu Aktarma Ka
nunu üzerinde lütfen beyanda bulununuz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar; bizden, Mil
le* Partisi Meclis Grupundan da dış gezilerde 
Adale* Partisi ve Cumhuriyet Hükümeti olarak 
bir arkadaşın verilmelini ıs^a^la İ3tecîiler. Millet 
Partİ3;. Meclis Grupu reddetti ve kendilerine ya-
&. ile bildirdi. Dediler İd; biz hiçbir arkadaş ver
miyoruz. Çünkü, dış gezilerde umduğunun ne
tice alınmadı ve daha ziyade hiçbir protokolde 
ihtisasa ehemmiyet, verilmedi. Daima bu Hükü
metin ve Adalet Partisinin gruptaki arkadaşla
rım tavassutlariyle Başbakcna sığınıldı ve bu şe-
kildo seyahatler tertibedildi, Bunun için diyoruz 
k*. biz, bu geziler turistik gezilerdir diyoruz. 
Bunu Türkiye'de 41 vilâyette söyledik, burada 
âc, açıkça söylüyoruz. Bir bavulla gidiyor adam 
beş bavulla geri geliyor. Biz de Avrupa'ya git
tik, biz de Amerika'ya gittik. Devletten dolar 
almıştık, hakkımız olan doları harcamadık, Ha
zineye intikal ettirdik. î^te daha iyi anlaşıldı ki, 
niçin Türkiye geridir, niçin Türk Milleti daha 
dün istiklâline kavuşmuş milletlere avuç açıp 
parr, dileniyor? Üç yüz milyon dolar kredi şura
dan aldık diye Türk Milletine Sayın Maliye Ba
kanı ve Hükümet sözcüleri müjdeliyorlar. Biz 
bundan üzüntü duyuyoruz sevgili arkadaşlar. 

Biz Millet Partisi Meclis Grupu olarak 1,6 
milyon lira istenilen paraya kırmızı oy verece
ğiz sevgili arkadaşlarım. Biz; Sayın Devlet Baş
kam için ben suçlu demedim. Sayın Devlet Baş
kam da, Hükümet Başknnı da bir milletvekili 
olarak burada tenkid edilebilir dedim. (A. P. sı
ralarından, «Suçlu dedin», sesleri) 
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BAŞKAN —• Ne ise efendim, herşeye müda
hale etmeyin. 

m. P. GRUPU ADIÎTA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) — Suçlu demedim. Devlet Başkanı 
da suç işlerse tenkid etme hakkna sahibiz de
dim. Biz, Millet Partisi Grupu ti? liranın da, on 
liranın da, yüz liran?nda, yüz milyon liranın da 
hesabım sormak mevkiinde bulunduğumuzu ken
dimizde görüyoruz. Bundan sonra büyük Türk 
Milletinin hakk na el uzatanların da elbette ya-
kasmr, yapışacağız. Bunun hesabını Büyük Mec
listen soracağız, sevgili arkadaşlarım. Saygılar 
sunarın. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

ABDÜLBÂR:': AKDOĞAN (Ağrı) — Aleyhin
de sos istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel söz istediler efen
dim. 

ABDÜLBÂR): AKDOĞAN (Ağrı) — Okun
madı, nasıl olur Sayın Bankan? 

Sayın Başkanl-ga 
Dışişleri Bakanının görüşü anlaşılmıştır. Ki

fayeti arş ediyorum. 
Bilecik 

Sadi B."nay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu 
yeterli?: önergesinin, aleyh'nde. 

ABDÜLBARt AKDOĞAN (Ağrı) — Biz de 
yete^iffir. aleyhinde konulacaktık. 

NURS KOMANOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kodaman
oğlu. 

Sayın Akdoğan biraz önce Sayın Sadi Binay 
yerinden kifayet önergesi var dediği anda son 
söz milletvekilinin olduğu için kifayet önergesi 
oylanama^ dedim. O anda Sayın Kodamanoğlu 
yerinden kifayet önergesi aleyhinde söz istemiş
ti, o bakımdan size takdim ettirdim. Yoksa sizi 
ondan onu sizden tefrik ettirmemizi gerektiren 
bir sebep mevcut değildir. Buyurun Sayın Ko
damanoğlu. 

NUR* KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
arkadaşlarım, müzakerelerin seyri ve özellikle 
bâr. arkadaşlarjn üslûbu, konu hakk'nda Yü
ce Meclise yanlış kanaat verecek bir mahiyet 
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c;:z etmiştir. O. İT. P. olarak kanaatimizi kısaca 
söylemek istiyoruz. Buna izin vermeniz için ki
fayet önergesini reddetmenizi dileriz, teşekkür 
ederiz. 

BALKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenle-'... Kabul edilmiştir. 

Eapor üzerinde müzakereler bu şekliyle bit
mişti.*. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivodiliklo görüşülme teklifi vardır. İvediliği 
oyunuz?, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le.\.. Kabul edilmiştir. Birinci Maddeyi okutu
yorum. 

1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması • hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 19G7 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanbğı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münü:-1. 12852 nci (Cumhurbaşkanı ve Başba
kanın yurt dışı yolculuk giderleri) maddesine 
1 500 C00 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Nuri Kodamanoğlu Grupu adına söz istemiştir. 

NUR" KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Balkanım tefekkür ederim. Söyleyeceklerim an
ca!: tümü üzerinde söylenebilecek şeylerdi. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu-
yurur. efendim, birinci madde üzerinde. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem milletvekilleri, bir buçuk milyon liralık öde-
noğin Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın se-
yahatlarında sarfedilmesi için birinci madde
nin müzakeresine geldik. 

Değerli arkadaşlarım, bugün 1967 malî büt
çesinin 13 Aralığını idrak etmiş bulunuyoruz. 
Yeni 1963 yılı bütçesinin kabulü için daha 70 
günlük bir müddetimiz var. Kanun taslağının 
gerçekçesinin ikinci pasajında da ifade edildiği 
gibi, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'm yıl 
sonuna kadar dış ülkelere yapacakları resmî 
ziyaretlere ait giderlerin karşılanması için mez
kûr maddeye bir milyon beş, yüz bin liranın ek
lenmesine zaruret hâsıl olmuştur, deniyor. De-
ğorli arkadaşlarım, iki aylık müddet içerisinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Barbakanımız aca

ba hangi Devletlere ziyaret yapacak ki bir bu
cuk milyon liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur? Bu
nun hesabı nerden doğmuştur. Şahsan, bir mil
letvekili olarak bu kısa devrede yapılacak yurt 
dışı seyehatlar için bu paranın çok fazla oldu
ğuna kaaniim. Onun için Yüce Başkanlığa bir 
önorge takdim ediyorum. Bu kadar kısalmış bir 
malî yıl içerisinde yapılacak olan yurt dışı ge
zilerine, tahmin ediyorum 500 000 lira yeter. 
Eğer daha önce umumi konuşmalar meyamnda 
arkadaşlarımızın ifade ettiği şekilde, istim son
radan gelsin kabilinden önceden para harcan-
mışsa, bu harcayıcılar hakkında kanuni muame
le yapılmasını zaruri görüyorum. Usul dışı hiç
bir Devlet memuru para harcamaz, izni alın
madan, onayı çıkmadan bir para sarf edilemez. 
Hele hele Cumhurbaşkanımız, ve Başbakanımız 
veya Hükümet üyelerimiz şayet - ummuyorum 
ama - böyle bir hataya düşmüşse, bunu ne ile 
ielâfi edecekler bilemiyorum. Bunun aydınlatıi-

' masında zaruret vardır. 
Biz Devlete hizmet eden bir memurun bir 

kuruşluk usul dışı harcamasını Sayıştayın tas
vibinden geçtiği zaman sorumlu tutryor ve ken
disini derhal kanunun pençesine teslim ediyo
ruz, ve derhal mevkufen mahkemesi yoluna gi
diliyor. Kanun öyle emrediyor. Aziz arkadaşla
rım, şayet böyle bir mevzu yok ise, biraz ev
vel arz ettim, 500 000 lira ek ödenek aktarması 
yeterdir. 

Bir defa nerelere gidecek Sayın Cumhurbaş
kanı, Başbakan ve Hükümet üyeleri, bilmiyo
ruz. Meçhul olan seyahatlar için böyle afakî 
taleplere evet dememeMiğimiz lâzım. Çünkü, 
yeterlik önergesinin aleyhinde konuştuğum za
man da arz ettim, bol keseden bahşiş dağıtma 
kabilinden, hesabın nereye varacağını bilme
den para vermsye vicdanımızı zorlamamalıyız. 
Bir yıl içinde Sayın Başbakanımızın ve Devlet 
Başkanımızın yurt dışına yaptıkları seyahatin, 
hakikaten, yurdumuza faydalı neticeler getir
diğini ümidetmekteyiz. Ama fazla sarfiyaten 
yapıldığını da kati olarak hükümlüyonız. Çün
kü gözden kaçmıyor. Bunu Dışişleri Bakanımız 
da bu kürsüden biraz evvel ikrar etmiştir: «Cö
mert harcandığı gerçektir» demiştir. Neden 
cömert harcıyorsunuz? Kimin malını niçin har
cıyorsunuz? Yurt dışında Türklerin itibarnrn 
yükselmesinin ne olduğunu gören bir vatan 
evlâdı olarak idrak ediyorum, hak veriyorum, 
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ama benim milletimin bir kuruşunun israfına 
tahammül etmiyen duygu sahiliyim. Bu yönü 
ilo ikrar eden Hariciye Vekilimizin bu cömert 
haroamanm mucip sebeplerinin do izalrnı fay
dalı görüyorum. Bugün millet hu Mecliste 
yapılan konuşmaları arlım adını isliyor. Bu Hü
kümetin, bu muhalefetin çalışmalarını yakincıı 
taldbediyor. On n için biz muhalefet kr.naiı oîa-
ral: Hükümetimizin ve iktidar partisinin faali
yetini yalandan murakabe etmek hakkım habis 
ve bunu efendice yapryorus. 

Değerli arkadaşlarım; yorganımıza göre aya
ğımızı uzatırsak huzurlu bir malî ortam ileri
sine gireriz. Bugün bütçenin açık olarak Yüee 
Meclise geldiğini babından, ilgili neşir organla
rından öğrendik. Türkiye'nin parasının değe
rinin, Türk Hükümetinin huzurlu çalışmasm-n 
milletimizin beklediği eserlerin daha doğru, 
daha yerinde olmasında mutlaka fryda vardır. 
Muhterem milletvekilleri; eskiden neden böyle 
olmamış şeklimle arkadaşımız kalkıp burada 
serzenişte bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bu meseleler bu 
kanun tasarısının tümü teorinde yapılan mü
zakereler sırasında enino boyuna tartışıldı. 
Şimdi birinei madde üzerinde müzakere yapı
yoruz. Vermiş olduğunuz değişiklik önergesini 
izah etmektesiniz. Bu bakımdan sadet dışı ko
nuşma yapmayınız lût'cn. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) 
tüne Sayın Başkanın. 

Baş üs-

Bu balamdan muhterem arkadaşlarım, biz 
hangi konuda olursa olsun, bilhassa millî mese
lelerimizde, anadâvalanmızda mutlaka birleş
meliyiz. Bu yurt dışı gezileri millî meseleler me-
yamnda mütalâa edildiğine göre, Yüce Meclisi
nizin huzurunda arz ettiğim mucip sebebe da
yanarak, zamanın çok însalmış olması yüzünden 
yapılacak seyakaUarında mahdut olaeağı ka
naatiyle bu miktarın 500 000 lira olarak kabu
lünü arz ve toldif ediyorum, önergeme iltifat 
buyurunuz. Bir buçuk milyon lira çok fazladır. 
Fazla olan, talebedikn bir mı'ycn lirryı da 
memleketimizin şu ki] kıyametinde çok sıkntı 
içinde, ayağı yakn, başı kabak, olml köselerin
de defter kalem bekliyen çocuklarımıza harca
mak üzero ayırahm. Bunu rica ederim, tefek

kür ederim, önergeme iltifat etmenizi bilhassa 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeniz haıır ise lütfen Baş
kanlığa gönderin. Birinei madde üzerinde baş
ka söz ist'yen.. Yok. 

Cayın Süleyman Onan, önergenizi bekliyo
ruz. Arkadaşlarımız bundan böyle önerge ve-
reeeklerso şayet, hazırlasınlar ve konuştuktan 
son:a veya e//ol önergeyi süratle versinler. 
Yüksek Meeli.i bekletmesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci madde üze
rinde bir değişiklik önergesi verilmiştir, bu 
değişiklik önergesini okutuyorum. 

Say:n Başkanlığa 
Verilecek ödeneğin beş yüz bin lirasının ka

bulünü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN 
sunuz? 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Say:n Komisyon, katılıyor mu-

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım takdir edeceklerdir; ek öde
nekle istenen ödenekler bilhesap konulan öde
neklerdir. Bu ödeneğin dışında, daha eksik bir 
şekilde ödene!: kabul edildiği takdirde - Kaldı 
ki niçin 500 000 liradır - bu mütalaa n~ye da
yanır? Bunun da kesin bir ölçüsü yoktur. Bu 
sebeple arka:la:ımızın önergesine katılmadığı
mızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Komisyon değriklik önergesi
ne katılmamaktadır, önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.. Değişiklik önergesi kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum. Birinei maddeyi kabul edenler. Kabul 
ctmiyenler.. Birinei madde aynen kabul edil
miştir. 

MADD3 2, — 10G7 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısınınm 35.000 nei (Sosyal transferler) bölü
münün 35.714 ncü (istanbul Esnaf Hastanesi
ni koruma, yaşatma ve yardım Cemiyetine yar
dım) maddesi unvanı, (İstanbul Esnaf Hasta
nesini Koruma ve Yardım Cemiyetine yardır) 
olarak değiştirilmiştir. 
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BASK AİT — ikinci madde üzerinde söz isti-
ycnler yok. iidnoi maddeyi okunan şekliyle oyu-
n.ıza sunuyorum. Kajul edenler... Kaoul etmi-
ycnler. Aynen kabul edilmiştir. 

MA'D'DA 3. — üu kauc.n yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAyıiiiil — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle/... Kabul etmıyenlcr. Aynen kabul edil
i ş t i r . 

iuADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Üa.ıanı yürütür. 

BAşjKAU — S.z ıstiycn yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
y^nier... i.yn^n kajul edilmiştir. 

llauuii tamu ı^any ıe ajiK oylamaya tabi
dir. 

Oyunu izhar sadedinde, aleyhte, kısa bir be
yanda r.ıı buluna^aisjınu kaynı ..iKaı.' 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Evet efendim. 
Bii^ıiAiı" — &ay.n Akal, içtüzüğün buna 

mualla:; madenini uümektcsuüz. Üna uyunuz 
lütfen. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arka
daşla-im, t ir cümle, bir kelime iğin s^z aldım. 
Ne Saym Rcbicurrıhurumuzim, no Sayın 13aj-
bakamiîiiüin dış gezilerinin lüzumsuzluğuna 
kaani değilim, lilbette Devlet hayatında gerek 
Sayın Reisicumhurumuz, gerek Sayın Bagtaka
nımız bu gezileri yapacaklardır, iütekim bütçe 
hazırlanırken bu maksatla iki buçuk milyen li
ralık bir ödenek konulmuştur. Bu ödenek de 
bizim oylarımız ile kabul edilmiştir. Bizim özel-
lildo şahsımın üzerinde durduğa nokta Sayın 
Reisicumhurumuzun ve Barbakanımızın seya-
katları değildi:. Saym İsmet İn'Jnü, Kıbrıs ko
nusunda Balkan Johıi3onla konuşmaya gider
ken altı kişi ile gitmişti, ama Başvekilimiz Rus
ya'ya kırk küsur Idşi ile gitti, iste aleyhte bu
lunduğumuz nokta, Sayın Beisicumharumuzr.n 
ingiltere'ye gitmerii değildir. İngiltere'ye git
tikten sonra dönen bir senatörün; ifadesine 
göre Kraliçeye «sevgili lîraliçemiz» diyorlar-
mış, biz de Reisicumhurumuza «sevgili Reisi
cumhurumuz» demeliymriz.. Böyle sorumsuz 
beyanlarda bulunabilecek kadar meseleyi kü
çülten heyetlerle gidilmemesi kanısındayız. O 
takımdan bu 1,5 milyona aleyhte rey veriyo
rum. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu, siz 

de lehinde görüşeceksiniz. Kısa ve veciz t ir su
rette oyunuzun rengini belirteceksiniz. 

TALÂT KöSEOâLÜ (Hatay) — Bu gibi 
münasebetlerde Devlet hizmetinde görev alan 
gerek Parlâmento üyelerinin, gerek büyük tek
nisyenlerin bulunmasında büyük faydalar var
dır. Keşke malî inıkânlarımız olsa da bu gibi 
hoyetleri daha geniş tutabilsek. Nitekim şu Yü
ce Meclisinizin bir çok Parlâmentolararası te
ma darında kısa imkânlariyle bir çok millet ve
killerinin bu gibi seyahatlere ne kadar talibol-
duklarını hepimiz müşahede etmekteyiz. Ku
rada kendilerine isabet etnryen arkadaşlarımı
zın ne kadar üzüntü çektiklerini, kurada ken
dilerine isabet edenlerin ne kadar sevindikle
rini de biliyoruz. O bakımdan müsaade buyurul-
sun, bu şekilde mahdut kadrolarla, Johnson'a 
altı kişi ile gidilmiştir, Rusyaya daha kalaba
lık bir şekilde gidilmiştir, şeklindelri mütalâa
larla bu işi çığr:ndan çıkartmayalım. imkân 
nisbetinde daha geniş heyetlerle gitmekte millî 
:?ayda vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arlıadaşlanm, ka
nun tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. 3 
numaralı kupa, arkalajlannrzın ey kullanma
larını temin için gezdirilecektir. 3 numaralı 
kupayı gezdiriniz. 

4. — 1907 genel Bütysi ödeneklerinden bir 
kısmının Ege Üniversite Bütçesine aktarılma
sına yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Büt^e Karına Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/415, 
Cmnlıuriyet Senatosu 1/831) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 453) (1) 

BAŞKAN — Bu hususu öngören, Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanı Sayın ismet Sezgin ta
rafından verilmiş bir önerge var, önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sekizinci sırasında bulunan «1067 

genel bütçesi ödeneklerinden t ir kısmının Ege 
Üniversitesi Bütçesine aktarılmasına yetki ve
rilmesine dair kanun tasarısının» bütün işlere 

(1) 453 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
/yelin 

İsmet Seslin 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
onuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir, öncelikle görüşülecektir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Bütçe Karma Komisyonu Rapora okundu). 
BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum. 

GEREKÇE 
«Ego Üniversitesi Bina ve Tesisatının Ya

pımı hakkındaki 927 sayılı Kan„:n gereğinin 
yerine getirilebilmesi Ege üniversitesi 1967 yılı 
Bütçesine gerekli ödeneğin il.̂ ve edilmesine bağ
lıdır. 

Bu maksatla hasırlanan ilişik kanun tasa
rısı esasen Ego Üniversitesi inşaatlariyle ilgili 
olup, Bayındırlık Bakanlığı 1967 yılı bütçesinde 
yer alan ödeneklerin Ege Üniversitesi bütçesine 
intikalini cngörmelrtedir. 

Bayındırlık Bakanlığınca taahhüde bağlan
mış inşaatlar ve bunlarla ilgili ödemeler devam 
etmekte bulunduğundan, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinden, Ego Üniversitesi Bütçesine intikal 
edeeek ödeneğin rakamla ifadesi mümkün ola
mamıştır. Aktarılması düşünülen sarfiyat ba
kiyelerinin tahminî bir rakamla kanuna itha
linden doğabilecek malî ve hukukî sakıncalar 
karşısında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi iz-
liyen ikinci ayın sonundaki duruma göre, fiilen 
tesbit edilecek ödenek bala yelerinin Ege Üni
versitesi bütçesine intikalinde Mal"ye Bakanlı
ğının yotkilcndirilmesi daha pratik ve faydalı 
görülmüştür. Böylelikle yanılma ihtimalleri ve 
mahsurları tamamen ortadan kalktığı gibi, iş
lerin devri hazırlıkları için ve yeteri kadar za
man verilmiş ve is akımı aksatılmamış ola
caktır. 

İlişik tasarı bu görüş ve zaruretlerle hazır
lanmıştır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşmelesi teklifi vardır, İve

diliği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

İ987 genel Bütçesi ödeneklerinden bir kısmının 
Ego Üniversitesi bütçesine aktarılmasına yetki 

verilmesine dair kanun 
MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı kısmının 21.000 nci (Etüt ve proje gider
leri) bölümünün 21.814, 21..8İD, 21.810 ncı mad
deleriyle, 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.721, 22.722, 22.723, 
22,824, 22.825 ve 22.823 ncı maddelerine Ege 
Üniversitesi inşaatlariyle iMli olarak konulmuş 
bulunan ödeneklerden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi izliyen ikinci ayın sonuna kadar 
sarf edilemiyen bakiyelerin 19G7 yılı Ege Üni
versitesi bütçesinin mevcut veya yeniden açıla
cak tertiplerine devri için gerekli işlemleri yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Okunmuş bunlunan 1 nci mad
de ürerinde söz istiyen?. Yok. 1 nci maddeyi 
okunan ve metinde yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN •— 3 ncü madde üzerinde soz isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Lehte, aleyhte, oyunu izhar y'Jnünde söz 
istiyen?. Yok. 4 numaralı oy kupasını gezdiri
niz. 4 numaralı oy kupası, şimdi okunmuş bulu
nan 453 sıra sayılı Ege üniversitesi bütçesine 
yapılacak aktarma ile ilgili oylamada kulla
nılacaktır. 

5. — 1967 bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Büiçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş-
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kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/425, 
Cumhuriyet Senatosu 1/832) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 454). (1) 

BAŞKAN — Bu müzakerenin öncelikle ya
pılması halikında bir önerge gelmiştir, önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 9 ncu sırasında bulunan «19G7 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değirildik ya-
pdması hakkında lıaımı tasacısın-n» bütün 
illere takdimen vo öncelikle görüşülmesini arz 
ve teldif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Balkanı 
Aydın 

ismet Sesjin 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Ealuıl edenler. Etnryonlor... Öner
ge kabul edilmiştir. Bu teskere öncelikle görü
şülecektir. 

Baporu olmtııyoruru. 
(Bütgc Karına Komisyonu raporu okundu). 
(«Gerekçesi de okunsun» sesleri) 
BAŞKAH — Muhterem arkadaşlarım, çok 

uzun bir gerekçesi var. 
EÜTÇfJ KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SE2GİN (/iyim) — Gerekmeler dağıtıl
dı Sayın Başkanını, arkadaşlarımızın gözlerinde. 

BAŞKAN — Bütün arlıadaşla:ımısa dağıtıl
mış. Ek3İk olanlar va?sa tamamlıyalım. 

KEMAL SAPJİBUAHİMOĞLU (Adana) — 
Gerekçe çok kısa efendim. 

BAŞKAN — Hayır, kısa değil. Yanlış, bili
yorsunuz, on sayfa.. Bütçe Komisyonunla kısa 
diğeri on sayfa. («Sıra sayısı kac?» sesleri) 
sıra snyısı 454. 

Bütçe Karına Komisyonu raporunu okutu
yorum efendim. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
4 . 12 . 1937 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle 
incelendi, görüşüldü; 

Tasan, 1 nci maddesi ile 928 sayılı Askerî 
Personel Kanunu uyarınca Millî Savunma Ea-

(1) 454 S. Sayth hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

kanlığı ile Jandarma Genci Komutanlığının 
madde lınvanlannda gorolıli değişikliklerin ya
pılmasını, 

2 nci maddcsiylo 1967 bütçesinin (1) sayıı 
cetvelde görülen tertipleri arasında 101 403 272 
liralık alıtarma yapılmasını, 

3 ncü maddeni ile, Turizm vo Tanıtma Ba
kanlığı 32.110 ncu maddesinden 392 251 lira 
düzülerek yeniden açılan 33 353 nci maddeye, 
Bakaulığm 19G4 - İCGG yıllarına ait telefon mü-
kalemo borçlarının ödenmesi için olağanüstü 
ödenek elarak aktarılmalını, 

4 ncü maddesi ile (2) sayılı cetvelde görü
len tertiplerine 144 441 G19 liralık ek ödenek 
verilmesini, 

5 nci maddeci 5b, Orla - Doğu'da vulnıbulan 
olaylar dolayısiylc sarar gören Ürdün, Suriye, 
-o Mısır hükümetlerine Türkiye Kızrlay aracı
lığı. ile y ı r l an yardım mrd1 elerinin tutarı bu
lunan 3 6G7 153 liranın Türkiye Kızılay Kuru
muna transferini sağlamak için 3 GG7 150 lira
lık ek ödenek verilmesini, 

G nci madıleci ile, 911 savılı Kanunla Top
lum Za^ıtrnma verilecek 225 lira toplum za^ı-
';?.r>\ ödenrğ'nrı karalanmanı için Emniyet Gc-
u^l Müdürlüğü Bütçesinde yenirlon acılan 
^ 2.593 nci maddeye 5 315 853 liralık olağanüs
tü ödenek verilmesini, 

7 nci mn-lde ile, 19G7 yılı Bütçe Kanununun 
?3 nci nıaddoırriıı (i) fıkrasınm kaldırılmasını, 
°>302 nayüı Gider Vergileri Kanununda b/va 
değrikliMcr yapılması baklandaki 33 . 3 . 1C67 
tarihli 051 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 482 
sayılı Kanunim 15 nci maddesini (gm yağın
dan alman İstiüsal Vergisi hasılatının 12O30 000 
lirası köy içme suları ve köy yollan f inanıma-
umda kndlanılmak üzere, Köy Heri Bakan
lığı emrine, İller Bankasına yatırılır.) seklinde 
değiştirilmiştir. Bu balamdan (j) fıkrasının 
kaldırılması, 

8 nci madde ile, 7 nci maddede açıklandığı 
TİM, Mrliye Bakar;lığı Bütçesinin (A/3) isa
betli cetvelin 34.003 nci (Malî transferler) bö
lümünün 34330 ncu madde unvanı (851 sayılı 
Kanunun 15 nci maddeci gereğince k"y içme 
'.uları ve köy yolları finanasrıanmda kullanıl
mak fecre İller Bankasına yatırılacak parrlar) 
sekimde değiştirilmesine ve bu tertibe 12 OW'000 
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liralık ek ödenek verilmesini, öngörmektedir. 
Yapılan gerinmeler ve ilgililerce verilen bil

gilerden sonra tasarı yerinde görülerek cet-
velleriyle birlikte aynen kabul edilmhtir. 

öncelik ve ivedilikle gjribülmek ve Genci 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzoro Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
S"5zcü 

Sakarya 
N. Bayar 
Adıyaman 

İT. A. Atalay 
Ankara 

Y. Köker 
Aydın 

M. Ş Koç 
İmzada ^ulunamadı. 

Balıkesir 
F. Himycli 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

E-vkisehir 
1. Angı 

İmzada bulunamadı. 
frel 

C. T. 07-yayuz 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

İzmir 
L. Yurioğlu 

İmzadp. bulunamadı. 
Koreli 

L. Tokoğlu 
İmzada ^ulunamadı. 

FIVda 
T. Şahin 

HİZİ 
C. Yalçın 

Samsun 
Y. Akal 

Sivas 
0. KaM%ay 

İmzada bulunamadı, 

Başkanvekili 
Ay:îm 

1. C. Ego 
Kâ'ip 
Bolu 

H. t. Cop 
Ankara 

t. S, Ha'ipoğlu 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Babkı-r'r 
E. Güreli 

Cur&urbaşlr'nmca S. Ü. 
R. Üıor 
Erzurum 
C. önder 
G'imüşano 
S. Savacı 

l"t,anvnl 
İT. Eroğan 

lz-~ûr 
1. Gürcan 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 

Kü'-phya 
M. Erez 

Ni#de 
K. Soyer 
Sakarya 

0, S^lihoğlu 
tmzadn, bulunamadı. 

Samnn 
S. Kılıç 

İmza'1'0, ''"^-»amadı. 
Tabîî üye 

S. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 

ö. L. Hocaoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. i. Birincioğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuncr 

Van 
F. Melen 

İmzada bulunamadı. 
Yozgat 

1. Ycnlyurt 
İmzada bulunamadı. 

BAŞKAN — Ranor okut:ılmır, bulunmak-
tadı:\ Eapor üzerinde Savın Ahmet Tahtalahç, 
buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ! (İstanbul) — Sa
yın Başkan, say:n milletvekilleri; Farljmsn-
toların bütçede ödenek verirken nasıl dikkat
li davranması Uzunsa, bütçe üzerindeki aktar
maları da o kadar dikkatle elettirmesi adetâ 
Irjrulır.larmın birinci sebebidir ve en mühim 
ödevleridir. 

Elimiz leki bu cetvelde yekûnu 144 milyon 
lirayı bulan bir aktarma silsilesiylo karsı kar-
şıyayız. Bütün bütçeyi takdiri eden Malîye Ba
kanını dinlerken bütçelerdeki tasarruf madde
lerinin, tasarruf edilecek paraların, bütçe açı
ğını karşılamaya sarf edilmesinin öngörüldüğü
nü vo böylece 403 milyon liralık bir tasarru
fun düşünüldüğünü ifade ettiler. Hakikaten tu 
bütçelerde fiilî kadrolarla kanuni kadrolar ara
sındaki açıklar Hazineye bir imkân sağlar, t u 
Hazine imkânı ile bütçenin birtakım açıklar m 
kapamak mümkün olur. Fakat, bütçelerimizi:! 
açık olduğu bir devrede aktarmalar üzerinde 
dikkatle durmalıyız ki, Hazinenin bu yoldan 
açıklarım kapamak imkânını bulalım. Halbuki 
biraz evvel kabul otiğimiz kanunlarla ve sim
di. 144 milyon lira yekûnu bulunan aktarmalarla 
biz Hazinenin bu imkânını daraltıyoruz. Bu 
noktayı Yibo Meelise hatırlatmayı vazife bil
dim. 

ikincisi arkadaşlar; aktarmalar biraz da 
bütçelerin tanzimin deki samimiyetsizliği göste
riye:-, dikkatsizliği ç-österiyo:-. Nitekim biraz 
evvel burada dinle iliğimiz Sayın Dinişleri Ba
kanı buyurdular ki; «Biz bu sone Devlet Balka
nı ile Başbakanın dış gezileri için yalnız 750 0C0 
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lira tahsisat koyduk. Nasıl olsa zamanı gelince 
aktarma yaparız, bunu telâfi ederiz diye dirün-
dük» diye bir beyanda bulundular Hükümet 
üyesi olarak. Görüyoruz ki, hükümetleri bütçe
leri içinde zamanınla masraf tahminlerinde 
dikkatli davranmadıkları için aktarma silsile
leri çoğalıyor. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu aktarmalar 
arasında hepsinin ayrı ayrı testi 1 edilmesi lâ
zım geldiği kanaatiyle beraber, bilhassa Askerî 
Personel Kanunu bu Meclisten çıkarken üzerin
de durduğum kıta hizmeti anlamınn isabetsiz
liği üzerindeki noktai nazarımı yüksek Mecli
se bir defa daha arz etmeyi vazife bildim. 

Arkadaşlar, orduların kendilerine mahsus 
özellikleri vardır. Hatırlarsınız, o kanunu ge
tiren esbabı mucibede do, askerlikte esas olan 
kıta hizmetidir diye ifade vo itaro vardı. Sayın 
Millî Savunma Bakanı bu bir maaş kanunu de 
ğildir diye mütemadiyen ısrar ettiler. Çimdi 
biz, yalnız Aralık, Ocak, Şut at abları için CO 
milyon lirayı Mi) H Savunma Bakanlığına, 3 mil
yon lirayı da Jandarma Gen:! Komutanlığı 
Bütçesine bir aktarma zaruretiyle karnı karp-
ya bulunuyoruz. Demek ki bu, Personel Kanu
nunun bütçe bakımından da, aıkerî hizmetlerde 
lata hizmetime karargâh hizmeti tefrikinin 
doğru olup olmaması bakımından da üzerinde 
dikkatle durulacak bir meseledir. Evvelâ Aske
rî Personel Kanununun bu kıta hizmeti tefriki 
ordunun ananesi bakımından da zararlı oldu
ğu kanaatini muhafaza ediyorum. O zamandan 
beri yaptığım incelemeler de bana göstermiştir 
İd lata subayı - karargâh, sut ayı tefriki T ark 
Ordusunun bütünlüğü ve tarihî gelişimi içinde 
kıta hizmetinin mecburiyeti prensibinin orta
dan kalkmasının birtakım değişik subay örnek
leri meydana getireceği hakkındaki kanaatimi 
muhafaza ediyorum. Hattâ bu kanaatim kuv
vetlenmiştir. Esasen para meselesinden ziyade 
bu nokta üzerinde duruyorum. MÜH Savunma 
Bakanına şimdiden haber vereyim ki, kanun
da tadadedilen kıta h'zilletleri bu esas'a çık
tıktan sonra mütomad'yon gonirJ iyecoktir. Ya
rın en ücra karargâhtaki subayın dahi lata hiz 
meti çerçevesi içine girilmesine dair tadillerle 
Meclis kara karıya kalacaktır, örnek mi isti
yorsunuz, gayet basit. Hâkimler hakkında Ana
yasaya uygun olarak bir Kanun çıktı, bir tah

silat Kanunu. Geçen Meclis, mübaşirleri, zabıt 
katiylorini de buna ithal etti. Devlet Şûrası Kâ
tipleri Hakkındaki Kanun Senatodadır. Vaktiy
le Uçuculuk Hizmetlerinin Tavsifi baklanda 
Kanun çıktı. Mütemadiyen uçuculuk hizmeti 
tahsisatın yer personeline de termiH edecek ta
sarruflar yapıldı. Mümkün clığildir; bir kıtada 
hangi kinindin karargâh hizmeti, hangi hizme
tin doğrudan doğruya kıta hizmeti olduğunu 
tefrik etmek aslında mümkün değildir. Ordu 
hizmeti bir bütündür. Hattâ lâboratuvarında 
etüt yapan bir sutay o,slmda Millî Savunma 
bakımından, zahmet ve meşakkat bakımından 
çok muhtomcJ dir ki hudut kab ında vazife gö
ren bir lata subayı kadar ordu nezdinde mühim 
hizmet gormsk'.cdir ve hizmeti bir ödenekle 
kapılanacak durumdadır. Yarın bıı tefsirlerle 
bu Meclis karşılaşacak. Esasen Türkiye Büyük 
Millet Meclislerinin en büyük hatası prensip 
vas'edeceğine münferit hâdiseler hakkında hü
küm vaz'etmek ycünna gitmesinden ileri gel
mektedir. Demek ki b*.ı kıta hizmeti bu hudut
ta. kalmıyacak. Bı kıta hizmeti yann tadiller
le, tefsirlerle mütemadiyen genişliyecek ve bu 
oVüdo yılda ikiyüz milyon lira civarında bir 
tahsisatla kc/mıyacak, doğişlk veçheler ifado 
ailecek. Geçen sefer kanun çıkarırken de söy
ledim bunları, maalesef sayın Bakan VG Hükü
met nazarıitibara almadı. 

Arkadaşlar, insan Hakları Beyannamesi 
nık'.ığı günden teri devlet hizmetinde ödenek
ler en az geçim prensibine göre hesabcdlmek 
zarureti vardır. Türk Mil .eti vo Meclisi ordu
cundan, subayından hiçbir gey esirgemez. Fa
kat Türkiye'de geçerli gerçeklere uygun bir 
prensip koymazsanız, askerî hizmette lata hiz
metiyle karargâh hizme ini ayırırsanız bu işin 
içinden çıkamazsınız. Size haber veriyorum mil
letvekilleri, Maliye Memurlarının Tahsisatı 
Kanunu sıra beklemektedir. Hariciye memurCa-
rırın temsil ödeneği tahsisatı sıra beklemek
tedir. Bu Kan-;n çıktıktan sonra bu husustaki 
gayretler mütemadiyen artacaktır. DDYnı ala
lım arkadaşlar, uera t ir istasyonda yırio,rca bek-
liycn adamın da hizmeti kıta hizmetidir ve bu 
vr.tandaş Millî Savunda bakımından da mühim 
hizmet görmektedir. Çünkü Mil' î Savunma hiz
metlerinin en esaa münakale hizmetleridir. 
Yarın o arkadaş için de bir Taanûnat Kanunu 
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gelmemesine imkân yoktur. 0 halde evvelâ or
du bütünlüsünü zedcTiyecek, Türkiye'deki per
sonel rejimini zedcliyecek ve yann mütemadi
yen açıklı bütçelerle yeni yoni külfetler gotk 
rocek bu nevi prensipler koyacağımıza asgari 
goeim hadleri üzerinde durmalıyız. 

Kıta üzerinde durmıyalım mı arkadaşlar? 
Duralım. Millî Savunma Bakanını şurada bir 
vesileyle dinlemiştim. Biniyorsunuz ki Erzu
rum'da bir koğuşumuz yandı, maalesef feci ne
ticeler hlsıl oldu. Kıtalann iskân vaziyetini 
dibel'elim. Kıtafarda hizmetleri kolaylaştıra
cak çareler arıyalım. Seyyar ordugâhları mey
dana getirelim. Seyyar ordugâhların seyyar ka
biliyeti H n radarlar, müspit evler, her türdü 
tesisatlar?, yapanın. Fakat şahsi müktesep hak
in getirecek tahrisa'lar çıkarırsak bunun için
den Türkiye millî geliri gelemez. 

Arkalarlar, bunu bir defa açıkça bilelim. 
Bu, br. rene 2C0 milyon liradır, gelecek sene 
300 - 400 milyon liradır, diğer vekâletlerinki 
do mütemadiyen geleceğine gere bir miyar li-
radıv O halde râye bu yola gidiyoruz? Perso-
ne! Kanununu çıkaralım. Yok arkalarlar. Ne 
oldu Personel Kanunu? Bu kanun ona para
lel bir kanundur. Per3onel Kanununu Türkiye 
maliyesini*1, çıkarmalına imkân voktur. N^rmr-
lara verilen ümit beyhudedir. B*ı gördüğünüz 
tetk'.kat, Personel Dairesi - bugünkü bütçede 
yazılıyor gerekçelerdo - üniversitey'o toplanı-
l'.yorm-jn, mütehassıslarla te^lanılıyormuş. Ar
kalarlar fr eminin yürümesi için istim yok ki 
Personel Kanununu çıkarsın. Hizmet reviz
yona yapmadan Tirkive Devleti Personel Ka
nunum*. çıkaramaz. Bu kadar geniş kadrolu me-
rvrlarla Personel Kanununu çıkaramaz. Fakat 
Yüksek Meclisiniz altı senelik son devrede da
hî hiçbir prensin, tutamak noktanı bırakmadı 
ki, biz böyle gelen üniteli teklifleri çıkarabi
lelim. O halde bir misal daha vereyim. 

Arkalarlar ben meseleyi ordu içinde mü-
talV, ediyorum. Hüseyin Ataman Para burada 
değiller. Bir emeklilik sistemi var ki ordunun, 
t i r general 600 lira alır, bir general 1 100 lira 
p,lv\ bir general 1 500 lira alır, bir general 2 000. 
Evvel" bunu düzeltelim arkadaşlar, insan hak
lar. felseferinde aynı hizmeti tarihte gören bir 
alamın 000 lira ile geçinemjiyeeeğini kanırt 
edelim, bunu düzeltelim. Bunu düzeltelim ki 

Türk Ordusu kendi varlığı içerisinde sağlam 
biı- hale gelsin. E, o öyle duruyor, yetimlerin
le. öylo duruyor. Ben biliyorum bir paşanın ha
mım 312 lira a'ayor tek vâris olduğu halde. 
O haldo arkadaşlar kendi bünyesi içinde ka
bili müdafaa değildir. 

Daha esasi1, bir noktaya gireceğim. Kanun 
çıkarken de hatırlatmıştım; askerlik Türkiye'-
do çerefli ve mecburi bir hizmettir. Bu şerefe 
herkes bağlıdır. Nitekim maarları o seviyedey
ken de askerî okullarımıza talibolanlarm sa
yısı - iftihar edebiliriz - akabileceğimiz talebe
nin. birkaç misli yüksek safhadadır. O halde 
bu şerefli hizmetin talibi yok mudur ki, biz 
ayr. ayn, yeni yeni, parçr, parpa kanunlar çı-
ka-.ryoruz? Çok var arkadarla**, çünkü Türk 
Ordusunda üniformanın ananevi bir yeri var
dır ve Türk delikanliar», bele asker aileleri
nin. çocukları asker olmak için milletiyle be
raber kaderine raz*. olarak mütema^iven ile
riye atılmaktadırlar. Hole Mehmetçiğin vadi
ye**. arkadarlav. Mehmetçiğin en iyi variyetini 
MJ.cn subaydır. Kanun çıkarken de bunu söv-
lemrtim. Bh, 1T61 sencirde Mehmet'in aykk 
harcJı/hn*. naza1*?, olarak 20 liraya çıkandık, fa
ka*. bü^o dolavnly'e avda on Jrrayı pncok 
Mivobildik. Daha evvel 150 kuruntu. O haldo 
Mehmetçiği ile, su^av. ile, emeklhivle, karar-
n£h1n,rmm ura vo ikmal ihtiyaolanyJe ordu-
'rı h\r bütün olarrk alrVprmız zamp.n r"'rü**sü-
"•vr, ki. karargah h'zmetiyJe kıta hizme+.rnj. tef-
dı'k eden bir kanunla veniden bu yolda bir 
yola gitmek elbette hatalıdır adkadarlarım. 

Arkadaşa", bu silerimi nirmir p*a su kat
mak kabilinden mü'-aPa ndpn"or olaMb'r. «Tah-
+.a1c*J*.'\ ka****r. çıktı, nive kürsüye çıkıyorsun 
dr. hâlâ müdafaa ediyorsun?» 

Muhterem arkadarlar, Türk Milletinin 
°A 90 mm en az p-ecim seviyesi o kadar duruk
tur ki, bu lnran"a-nn nasıl p-edndiğini tesMt et
me]'; mümkün değ'ldir. Bakırız simdi, kanun 
rfnvcfrrrz, şeb:r ve kara^ala-ın bekçilerine 
tahtta*. vereceksiniz. Ya kry'ü ne olacak 
40 0">0 Jrv bekl in in pa**ar*. salma yoliyle öde
necek. Fakav. rehirdo oturan bon, ayda 4 000 
Uraya vakın para alan adam, beke* param*. Dev
let ödiyecek. Onun. için Türk Devletinde arka
daşla -., Ödenek verilirken kı+a hizmeti - ka
rargâh hizmeti tefriki yapılırken ne tarihî ger-
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çeklerimiz üzerinde duruluyor, ne millî im
kânlarımız üzerinde duruluyor, ne de ehemmi 
mühimme tercih etmek zihniyeti üzerinde 
duruluyor. Hiçbir prensip ortaya konmuyor. 
Onun için, belki Aralık ayı gelmiş geçmiştir, 
ben Millî Savunma Bakanından, Türkiye Dev
letinin, Hükümetinin Millî Savunma Bakanı 
olarak önümüzdeki bütçe için bir büyük tet
kikle gelmesini rica ediyorum. Türk Ordusu
nun kıtasının asıl ihtiyacı kıtanın yaşama şart
larım emniyet altına almak,, ordunun hareket 
imkânlarını emniyet altına almak lâzım, hele 
kıta hizmetinin mecburi olduğu hakkındaki 
millî, ananevi kararın kaldırılması ise büsbü
tün hatadır. Onun için. ya teklifini bütün su
baylara bu ödeneğin verilmesi şeklinde getir
sinler veyahut başka şekilde bir teklifle gelsin
ler. Bu yaram bir hal çaresidir ve hattâ yanlış 
bir hal çaresidir, hatalı, bir hal çaresidir. Ama 
hatalı olduğu, hakkındaki fikrim kabul edil
medi. Ondan sonra kerhen bu şekilde teklif 
ve temennilerde bulunuyorum. Meclisinde, 
Türk personelini, parça parça ele alıp bir gün 
mıbaymı, ertesi gün zabıt kâtibini, ertesi gün 
defterdarla maliye memurunu, ertesi gün. dâhi
liye memurunu ele alıp da munzam tahsisat 
yolu ile Türk Devletini idare etmek yolundan 
biran evvel uşak kalmanın çaresini bulmasını. 
istirham eder hepinizi, hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozsrat) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Devlet hayatında bütçeler hitam 
bulmadan birtakım fabllara aktarma yanılmamı 
olağandır. Bütün hükümetler zamanında bu. gö-
rülegelmistir. Ne var ki, bu aktarmaların tasar
ruf edilecek maddelerde ciddî, aktarılacak mad
delerle gerçekten ihtiyaçlara cevap vermesi ve 
bütünüyle de aktarma prosesinin önceden der
piş ©dilemiyen ihtimallere inhisar etmesi lâzım-
gelir. Oysa, huzurunuzdaki tasarı bu unsur
ların hiçbirisine uymamaktadır. 

Simidi size, maruzatımı uzun tutmamak için, 
bir iki örnek üzerinde bunun böyle olduğunıı 
göstermeye çalışacağım, örnekleri hastaneleri 
gece basan, hekimlerimizin meslekî ve şahsî bir 
derece onurlarını zedeleyici bir üslûp içinde de

netimini yapan Sağlık Bakanının Bakanlığın
dan seçmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlar, Sağlık Bakanlığından ta
sarruf edilen büyük iki kalem vardır. Bunlar
dan birisi 14.520 numaralı madde, tasarruf edi
len miktar: 1 074 746 lira. öteki, 14.726 numa
ralı madde, tasarruf miktarı: 2 659 823 lira. 
Hizasında; «sarfiyat seyrine göre bu tertipler
den mezkûr miktarların tasarrufu mümkündür» 
yazılı. 

Şimdi, tetkikinizi burada bitirirseniz bu ma
sum cümlenin peşine takılıp müspet oy verebi
lirsiniz. Bu iki maddenin neye taallûk ettiğini 
bir defa görmek isterseniz işin ciddiyeti derhal 
belirecektir. Nitekim, yine gerekçenin 18 nci 
sayfasını açtığınız zaman görürsünüz ki, bu ta
sarruf edilecek denilen 1 074 746 liralık tahsi
sat burs giderlerinden tenkis edilmektedir. Bir 
yandan Sağlık Bakam «yersonel yoktur, Doğu 
ve Orta - Anadolu'nun mahrumiyet yerlerinde, 
hattâ Batı - Anadolu'nun mahrumiyet yer
lerinde sağlık personeli bulamamaktayız» diye 
dertlenir, şikâyetlenir. öte yandan bu bölgele
re hekim, hastabakıcı ve sair hizmetlere, yetiş
tirildiği takdirde, koşa koşa gidecek olan yurt 
çocukları için konulmuş olan bu meblâğı sarf 
etmez ve bunu tasarruf gibi bir başka yere 
vermek için de izin verir. Bendeniz bunu sağ
lık hizmetlerimizin ona atfedilmesi lâzımgelen 
ciddiyet duygusiyle telif edememekteyim. 

ikinci misal yine buna benzer. 18 nci say
fada 14.726 nci madde. Aziz arkadaşlarım, bu 
madde verem savaş giderlerine taallûk eder, 
malzeme ahm ve giderleriyle ilgilidir. 2 659 823 
lira buradan güya tasarruf edilecektir. Simidi, 
size soruyorum; bu memlekette binlerce ve
remli bakımsızlıktan perişan olur, kurabildiği
miz son derece mahdut verem mücadele mer
kezlerinde heldmler, aletsiz, edevatsız, malzeme
siz sıkıntı çekerler; ondan sonra verebildiğimiz 
2,5 milyon lirayı Sağbk Bakanı buradan tasar
ruf mümkündür diye başka yere aktarılmak 
için izin verir, bunu anlıyamamaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, bir diğer büyük kalem 
yine Sağlık Bakanlığından 5 800 000 liradır ve 
"aıraç ithal edilemediği için bu miktar tasarruf 
edilecektir» gerekçesiyle huzurunuza gelmiştir. 
Tasavvur buyurunuz; birçok hastane, sağlık 
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merkezi, dispanser ve sair merkezler ambulans 
ithal edecektir veya malzemesini alıp bu gibi 
yerlerde bu çeşit hizmetleri ifa edebilmek için 
araca muhtaçtır, «ithal edilememiştir» baha
nesiyle tenkis edilmektedir. Şimdi, Sayın Ba
kandan rica ediyorum, veyahut varsa Bakanlık 
temsilcisinden, niçin, kimin ihmali yüzünden 
5 800 Û0O liralık araç ithali yapılamamıştır? 
Biraz evvel arz ettiğim iki maddede de tasar
rufun hangi anlayışla mümkün olduğunu lütfen 
izah etsinler. 

Bu lalettayin seçtiğim birkaç misal tasarruf 
maddeleriyle ilgilidir. Şimdi, izin verirseniz 
bir de aktarma yapılacak maddelerle ilgili kı
sımdan bir iki örnek arz edeyim: 140 küsur 
milyonluk aktarmalım 100 milyon lirası Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgilidir. 100 milyon lira 
önemli bir aktarma yekûnudur. Hemen söyle
meliyim ki, bu 100 milyon lira aktarmanın ya 
pumasını O. H. P. memnuniyetle karşılamakta
dır. Çünkü aktarmaya ihtiyaç gösteren âmil 
yeni kadrolar ilavesidir. Yani bu yıl 10 bin 
ilkokul öğretmenleri için, 2 950 orta eğretim 
kadroları için talhsisler yapılmıştır. Bu kad
roların karşılığı olan 86 milyon lira, elbette, ak
tarılacaktır. Hizmette bir gelişmedir, memnu
nuz, buna imkân verirseniz Yüce Meclise müte
şekkir oluruz. 

Fakat aziz arkadaşlarım, burada üzerinde 
durulması gereken iki önemli derdimiz vardır* 
Bu, neden böyle oluyor? Millî Eğitim Bakan
lığı bu kadroların alma^a-rmı önceden bilemez 
mi? Mükemmel bilir. Çünkü hizmet her yıl ge
lişmektedir, tahmin edilebilir kalemlerdir bun
lar. Millî Eğitim Bakanlığımızın bu ihtiyacı ön
ceden bildiğine bendeniz şahadet edebilirim, O 
halde neden derpiş edememiştir? Bunun sebebi 
çok görülegelen bir kusurumuzla ilgilidir. Hik
met Bakanlıkları, giderler Maliye Bakanlığı 
yetkilileri önüne, ellerimden geldiğime zaruret
leri anlatmaya enlınrlar ve ilgililerden, çoğ-n 
kere, «bütçe mürşit değildir, bu denli sabama 
izin yoktur» diye cevap alırlar. Güya böylece 
bütçede masraf kapıları kısılmış, açık azaltılmış 
olacaktır. Oysa, aylar geçer, hizmet zaruretleri 
gelir Hükümetin kapısını zorlar. Yaptığınız bi
naya öğretmen vermeye mecbursunuzdur, bu 
aktarmayı yapmaya mecbur olursunuz. Maliye 
Bakanlığından istirham ederim; bu anlayıştan 

vaz geçmelidir. Bütçede tasarruf, israf kalem
lerinde Maliye Bakanlığının ciddî araştırmalar 
yapmasiyle mümkündür. Yoksa ayak üstü Hiz-
'."nofc foalaınlıklariyîe ya^ılaoak pazarlıklarla bu 
neviden tasarruflar yürümez arkadaşlar. Bir 
yanda Plânlama Dairesi vardır, yatırımlar ve
rir, Bu yatırımları işletmek için ilgili Bakanlık 
tahsisat ister, malî kaynaklarımıza tasarruf 
edenlerden gerekli anlayışı görmez. Bu olamaz 
arkadaşlar. Bunun tipik örneği 1968 bütçesin
de de böyledir. Tetkik buyurunuz 1968 bütçe
linin eğitim kısmını 200 milyon liralık bir cari 
harcamalar artışı getirilmiştir. Rica ediyorum 
arkadaşlar hatırladığıma göre, 1 milyar 800 
bilyon liraya varan, belki de aşan bir cari har
camalar yekûnunda 2 milyon liralık artış ne de
nektir? Bu, hizmetin gerçekten gelişmesinin 
'habı olabilir mi? Olmıyacağı açıktır, öte yan
dan bu yıl memnuniyetle görüyoruz Eğitim 
bütçesinin yatırım faslında, yine hatırladığıma 
T"re, 309 milyon liralık önemli bir artış var. 
Demek daha çok okul yapacağız. Demek Eği
cim Bakanlığımız daha iyi bir faaliyetin içine 
yönelmiştir. Fakat memnun elmamıza irıkân 
yok. Çünkü bunlar eğer temel atmalardan iba
ret kalmrasa, ki temennimiz odur, hizmete gire-
-^ki.r. Hizmete girecekse personel istiyecektir. 
""T*™! bu personelin karşılığı olan tahsisatı? Tah
sisat yok. Yine bir müddet bekliyeceğiz. Böyle 
aktarmalar kanuniyle tekrar Maliye bu defa 
hizmetin zorlamasiyle razı olmaya mecbur ola
cak ve Eğitim Bakanlığına tekrar 100 milyon
larca lira zam yapmaya mecbur olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bütçenin samimiliği, doğ 
rnluğu ilkelerine ayları olan bu tutumla (hiz-
^otlerimİFİn isabetli yürümesi mümkün değil
dir. Bu sebepten ötürü bütçeyi birinci derece -

-de yapmakla görevli olan Maliye Bakanlığın-
''an istirham, ediyorum; daha ciddî metotlarla 
^ütee tanzimine tevesül etmelidir ve yeni hiz
metlerim de Millî Eğitim Bakanından memle
ket hayrına kullanmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Sezgin, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonu Başkanı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; O. H. P. adına konu-
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şan Sayın Kodamanoğlu arkadaşımızın, görü
şülmekte olan kanun tasarısının gerekçesini ge
rektiği ölçüde tetkik etmediği kanaati bende
nizde uyandığı cihetle söz almak mecburiyetin
de kaldım. Eski bir Millî Eğitim mensubu ol
ması itibariyle de arkadaşımız, konuşmalarını 
dikkatle dinlemek lüzumuna şevketti bendenizi. 

Sayın arkadaşımız buyuruyorlar M; bu 100 
milyon liralık ödenek kendi bütçesi içerisinde 
konulabilirdi, o zaman konulmamış bilâhara 
konulmuştur. 

Durum böyle değil Sayın Kodamanoğlu, 
böyle değil sayın milletvekili arkadaşlarım; 
özellikle Sayın Kodamanoğlu arkadaşımızın ha-
tırlıyacakları gibi bu 100 milyon liralık ödene
ğin doğuşu; Temmuz ayında kabul edilen bir 
kanunla Millî Eğitim Bakanlığı emrine veri
len kadroların karşılığı olan miktardan ibaret
tir. 1967 bütoesi ile ilişiği yoktur. 

Demek oluyor ki, muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek Meclisiniz 1967 Temmuzunda bir kanun 
çıkarmış, bu kanunla Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine, 13 000 kadro vermiş. Bunun 10 000 i 
ilkokul ökğretmeni, 3 000 ne yakını da orta 
eğretimle ilgili kadrolar. Temmuz ayında alı
nan bu kadrolar için 1967 bütçesine ödenek 
konulmasının imkânının bulunmadığını arka
daşlarımın kabul edeceği kanaati içerisindeyim. 
Yani bu arkadaşımızın görüşlerine mesned teş
kil ettiği, hizmetin zorlaması, ciddî metodlar, 
efendim kadro daha önce alınabilirdi, bütçeye 
tahsisatlar önce konulabilirdi, temel atmalar, 
gibi, arkadaşımızın konulmasının temelinde bu
lunan bu mantığı böylece izah ettikten sonra, 
Sayın Kodamanoğlu arkadaşımızın bundan son
raki sözlerinin ne dereceye kadar konu ile ilgili 
olduğunu değerli arkadaşlarımızın yüksek tak
dirlerine arz ederim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ko
misyonlarda cevaplandırdınız.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, şimdi 
arz edeceğim. 

Efendim, bu temel atmalar, Sayın Koda
manoğlu arkadaşımızda, Millî Eğitim Bakanlı
ğına verilen ödeneklerle yapılan yatırımların, 
okul temellerinin de, seçim temelleri olduğu 
kanaati var mı zatıâlinizde? Eğer varsa, ona 

göre konuşacağım. Yok derseniz susacağım, ce
vap vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, milletvekiline 
hitabetmeyiniz, Yüce Heyete hitabediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, her halde yok ki, cevap vermedi
ler. 

Efendim, Sayın Kodamanoğlu arkadaşımız 
beni mazur görsünler, kendilerine gerçekten 
saygı duyduğum ve bir formasyonla 
Yüksek Meclisimize gelen bir arkadaşımız, 
bütçe tekniğinin tabiî icabı olan, Devlet 
hizmetinin tabiî icabı olan, Sağlık Ba
kanlığında çalışan yardımcı ve aslî tıbbî perso
nele, 224, 229 ve 472 sayılı kanunlar gereğin
ce verilmesi gereken tazminatları karşılamak 
üzere bütçenin belirli fasıl ve maddelerinden 
birer miktar alınarak buraya verilmesini böyle 
yana yakıla «eyvah burs verilemedi» işte «plân 
şu kadar sağlık personelini gerektiriyor, bun
lar yapılamadı», efendime söyliyeyim, «verem 
savaş malzemeli alınamadı», efendime söyliye
yim, «daha taşıtlar alınamadı» gibi birtakım 
tenkidlerle bu muamelenin doğru olmadığını 
söylemesini, doğrusu yadırgadığımı kabul et
menizi bilhassa rica edeceğim. 

Bunlar, kendilerinin de söyledikleri gibi, 
muhterem arkadaşlarım, Devlet hizmetinde her 
zaman görülen hususlardır. Hizmetin gerektir
diği canlarda bu kabîl aktarmalar yapmak müm
kündür. Bu aktarmalar, burs giderlerinden de 
olur, hattâ kullanılmadığı takdirde Millî Eğitim 
Bakanlığında leyli meccani talebelerinin ödene
ğinden verildiği de olmuştur, Sayın Kodaman
oğlu hatırlıyacaksımz olmuştur. Devlet hizme
tinde, çok normal olan bu aktarmaların, böyle
sine ifadelerle Yüksek Meclisin kürsüsüne ge
tirilerek tenkid konusu edilmesinin doğru olma
dığını, hizmetin icabı için yapıldığını ve bun
lara da hizmetin kendisini zorladığını söyliye-
rek, Sayın Kodamanoğlu arkadaşımızın fikirle
rine kanaatlerine katılmadığımızı ifade ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN— Bir dakika Sayın Köscoğhı; 
Sayın" Bakan, Saym Küseoğlu konulacak. Say/n 
Kodamanoğlu da söz istemiştir, isterseniz şim
di konuşun, isterseniz bilâhara... 

MİLİS SAVUNMA BAKANİ AEMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Konuşsunlar, bilâhara 
konuşurum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Köseoğlu. 

NURİ KODAMA.UO&LU (Yozgat) — Saym 
Balkan, bendenizin sözüm grup admadır. 

BAŞKAN — Bit' dakikanızı. rica edeyim Sa-
ym köseoğlu, takaddüm ediyor, buyurun 0. II. 
P. Grupu. a-İma Saym Eodamanoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Grup adı-
nadır, memnuniyetle... 

0. H. P. GPJJPU ADINA HUEî EODAMAN-
OĞLU (Yozgat) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım, Sayın Köseoğlu'na teşekkür ederim, 
sırasını hulûs ile bendenize vermeyi kabul bu
yurduğu inin. 

Efendim, Saym Sezdin'e de teşekkür ederim., 
bendeniz irin lâyık o l m a d ı m birtakım sıfatlar
dan bahsettiler. Ben de kendilerinin malik ol
dukları birçok meziyetlerini bilirim ve bu sebep
ten dolayı bendeniz de bu hürmeti kendileri için 
duymaktayım. Yaîmz, bu karşıbklı hürmetleri
mi?; millet hizmetinin ciddî bir eleştirmeden ge
çirilmesine tabiî engel olamaz. Biz, samyorum 
ki, böyle bir masum vazifeyi yap"7ak üzere kür
süyü işgal ediyoruz, Ünidederim k i demokrasiye 
pek âşık olan arkadaşım, bu vazifemden ötürü 
bendenizi kınamaya devam etmez. 

Şimdi, arkadaşım buyuruyor ki, Sağlık Ba
kanlığının şu şu maddelerinden alınan tahsisat, 
aslında yine Sağlık Bakanlığının personeline bir 
kanunla tanınmış hakkın verilmesi için tenkis 
ediliyor, o halde bunda, fazla şekva edilecek ta
raf yoktur. Biz bu görüşe hassaten katılmıyo
ruz, arkadaşlar. Şimdi Bütçe Komisyonu Baş
kanı olarak Sayın Sezgin'den sormak istiyorum, 
kendi komisyonlarından karşılıksız kaç milyon 
lira başka sektörlere para verilmiştir? Sağlık Ba
kanlığının personeline verilecek 8 - 10 milyon li
rayı mutlaka o bakanlığın âcil hizmetlerinden 
kesmeye mecbur muydular? Başka hizmet sek
törleri ir; in karşılıksız kaç milyon lira aktarmış -
lirdir, ek tahsiller yapmışlardır? Lütfedip söy
le 1er mi? iler yıl bütçe gerekçeleriyle açık ola
rak bütçeler, 900 milyon lira, bütçe gerekçesin-

deki ifadeyle, muhalefete göre 1 -1,5 milyar lira, 
açıklarla gelebiliyor. Ne zaman açık düşünül
müyor? Sağl-k Bakanlığı personeline verilecek 
8 - 10 milyon liralık tahsis için düşünülmüyor 
ve illâ O Bakanlığın hizmet alanlarından tasar
ruf yapalım, deniliyor, Bendeniz arz ettim, tasar
ruf yapılmak istenen kalemleri; Verem Savaş 
merkezlerimi!, malzeme alım. giderleri... Tasarruf 
edilmesi doğru değildir, diyoruz. Hiç olmazsa 
bu takdir hakkımızdan dolayı kınanmamak ar
zusunda bulunuyoruz. Nereden kesiliyor bu? 
Burs gi-erlerinden. Yani, Sağlık Bakanbğınm 
bizzat hizmet vereceği insanların yokluğuna 
müncer olacak bir tasarruf; doğru değildir, di-
yorut, 

BftTO^ KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Koda-
m.anoğlu, hizmetin alışamadığından emin olmanı
zı rica ederim. 

O. II. P. GRUPU ADINA NUB,i KODAMA-
NOĞTJT (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sa
yın Sezgin. Satıâlinizin beyanlarından emin ol
mak mümkün oba idi, derhal, emin' olun ben 
de emin olmayı çok yürekten dilerdim, fakat 
mümkün değil. Çünkü, 1 milyon küsur liralık 
bursu, siz keserseniz, Türkiye'de de sağlık perso-
uolmin bulunmadığını. bendeniz ve bütün va
tandaşlar bilirse nasıl müsterih olabilirim? Bir
çok verem savaş merkezlerinin malzemelerinin 
brkmmad-ğmı harke.de birlikte bendeniz de bi
liyorsam, müsterih olmakta güçlük çekersem 
mazur görmenizi dilerim. 

5 milyon 800 bin lira da taşıt giderleridir. 
Bunun da sağlık hizmetlerinin ifasında ne denli 
"nemi olaeağmı ayrıca arz edip sisi yormak iste
mem. Hiç şüphesiz bu noktalarda Sayın Sezgin'-
den; takdirini çok değişik kullanmakta İsrar ede
ceğim. 

ö'-e yandan, Millî Eğitim Bakan!'ğı ile ilgili 
1.00 milyonluk aktarma m.eselesine gelince; ben
deniz şunu arz ettim; Miîlî Eğitim Bakanbğı, ih
tiyacını çok önceden ve zamanında bilebilecek 
durumdadır. Tahmin edilemiyeeok bir kalem 
değildir bu. Fakat şimdi açıkça söylemek gere
kir, uzun yıllar idarede çalışmış bir arkadaşınız 
olarak beyana mecburum, kadro kanunları Mali
ye Bakankğmda aylarca, senelerce süründürü
lür. Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki, kadro 
ihtiyaçları hizmet Bakankğmca zamanmda bi
linmektedir, fakat bunun istihsali için lâzmıgelen 
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prosesin tamamen taayyün etmesinde Maliye 
Bakanlığı gereken anlayışı göstermemektedir. 
Eeğer bu noktada yanıldığımı, Hizmet Bakanlığı 
çıkar beyan buyururlarsa ben de çok sevinirim; 
böylece Maliye Bakanlığının hizmet bakanlıkla
rına karşı tutumunu değiştirmiştir, diye. Yassıl
mayı da yürekten diliyorum. Tabiî o zaman da 
çıkarılacak sonuç, Hizmet Bakanlığının bunu za
manında takdirden âciz olduğunu. Bendeniz 
tenkidimin hangi istikamete çevrilmesi lâzım-
geldiğini teemmül ederken insaflı olmayı da 
ön plâna aldım. Binaenaleyh; kusurun menşeini 
bulmuş isem, bunda ayıplanacak bir nokta ol
madığını sanıyorum. Sayın Sezgine' aynı hulûs 
ile bu cihetleri arz ederim, sizi de işgal ettiğim 
için özür dilerim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyuru
nuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, aktarmalar malûm olduğu veçhile 
parlâmento hayatının kaçınılmaz bir unsuru
dur. Bu tip kanunlar Meclisimize gelir, elbette 
ki, bunun münakaşa edilen tarafları, tenkid edi
len tarafları da olabilir. Malûmuâliniz bütçe
de bir hizmet faslı, bir gelirler faslı vardır. Hiz
metler, kanunlardan doğar. Bunları hükümet
ler icra etmek mecburiyetindedirler. Kanun
dan doğan bir hizmet karşılıksız kaldığı tak
dirde Hükümet, ilgili olan bakan ilk anda ele 
alabileceği konu diğer fasıllarda bir tasarruf 
var mıdır. Şimdi, bir tasarruf mevcutsa elbette 
ki, bu tasarrufa doğru yürüyecek ve bu tasar
rufu hizmete aktaracaktır. Bir tasarruf yok ise 
o hizmetin icabı olan malî kaynağı bulmak mec
buriyetindedir. Aksi halde bütçe açığı verir. 

Şimdi bunu böyle tesbit ettikten sonra, bu 
prensip ile huzurunuza gelen aktarma kanunu 
teklifinde bir hizmetin icabı olan hususlar zik
redilmiş ve bâzı konularda tasarruflar yapıldı
ğı da ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. Bunun 
detaylarında bir münakaşa açılmıştır. Sayın 
Kodamanoğlu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanı Refet Sezgin karşılıklı ikna edici konuş-
malariyle bir neticeye doğru elbette ki, gide
ceklerdir. Bu, bizim vereceğimiz cevap değil
dir. Hükümet, Bütçe Komisyonu Sayın Koda-
manoğlu'nun veya diğer bir milletvekilinin «ni
çin ve nereden tasarruf yaptınız,» şeklindeki su
allerini cevaplandırmaya mecburdur, cevaplandı

racak ve o şekilde bir müphamiyot ortadan kal
kacaktır. 

Şimdi bu mevzuu bu şekilde tesbit ettikten 
sonra, Sayın Tahtakılıç arkadaşımız bu vesile 
ile ele Askerî Personel Kanununu alarak, onun 
tenkidi cihetine bu vesile ile gitmiştir. Şimdi 
Sayın Tahtakılıç Parlâmentomuzun çok tecrübe
li bir üyesidir, bu vesile ile elbette M, konuşa
bilir, ama, eğer bu kanundaki aksamaları gö
rüyorsa, bir parlâmento azasının daima kanun 
teklifi yapmak hakkı mevcuttur. Hem tenki
dinde bulunur ve aynı zamanda bir yeni kanun 
teklifi ile bu kanunun aksıyan taraflarını gi
derme cihetlerine girişebilir. Bunu tescil et
mek için söz aldım. Teknik cihetleri de uma
rım ki, ilgili bakan veya komisyon cevaplan
dıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
buyurunuz efendim. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Tahtakılıç'm, üç, üç-
buçuk seneden daha fazla meclislerimizi meş
gul etmiş, Meclisten geçmiş bulunan Askerî 
Personel Kanunu hakkındaki tendkilerini ce
vaplamak istemiyorum. Kendileri milletvekili 
olduklarına göre, beğenmedikleri kanunun bu
rada müzakeresi değil, içtüzüğün kendilerine 
verdiği yetkiye istinaden beğenmedikleri kı
sımları huzurunuza getirirler, burada münaka
şa edilir, kanun Meclisin istediği şekli alır. 

Yalnız, Sayın Tahtakılıç'in temas ettiği iki 
konunun yanlış anlaşmaya sebebolmaması için 
söz almış bulunuyorum. 

Birisi, Askerî Personel Kanunu ile orduda 
'esanüdü bozucu, kıta ve karargâh tefriki ya
ratıcı bir yola gidildi, dediler. Kıta ve karar
gâh tefriki içhizmet Kanunu ile kabul edilmiş, 
Cumhuriyet ordusunun başından beri içhizmet 
Kanununda kıta ve karargâh tefriki ve tarifi 
yapılmış olduğu gibi, kendilerinin kabine üyesi 
bulunduğu zaman yeni baştan ele alman içhiz
met Kanununda da bu tefrik aynen korunmuş, 
kıta - karargâh tefriki kabul edilmiştir. Aske
rî Şûramız bu kıta ve karargâhda çalışan aske
rî personelin hizmetlerini değerlendirmede kıta 
tazminatı için bir ölçü tesbit etmiş, kıtada ça-
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lışan subayların görevlerinin ağırlığını düşü
nerek ve kıtayı cazip kılma esprisi ile kıta taz
minatını kabul edip Hükümete vermiş, Hükü
met de bu tasarıyı huzurunuza getirmiştir. Mec
lisinim, karargâhtaki subaylara yüzde elli nis-
betinde bir ödenek vermek suretiyle, Sayın 
Tahtakılıç'm da arzu ettiği istikamette bir tas
hihi yapmış olarak bu kanunu çıkarmıştır. De
mek oluyor ki, Askerî Personel Kanunu kıta 
ve karargâh tefrikini getirmediği gibi, hizmet
lerin değerlendirilmesi ölçüsünde ilk defa çı
karılmış bir kanundur. 

İkinci tereddütlerine de cevap arz etmek 
isterim. Bu kanun ile bugün böyle geldi, ama 
yarın bu genişliyecek, çok daha genişliyecek 
bu kıta tazminatı, birçok subaylara verilecek
tir, der. Bu olmıyacak arkadaşlarım. Çünkü bu 
kanunun 168 nci maddesi kimlere ne nisbette 
kıta tazminatı verileceğini ve bunun bir yö
netmelikle tesbit edileceğini de ifade etmiştir. 
Bu kanunun 168 nci maddesine göre hazırlan
ması lâzımgelen yönetmelik bakanlığımca ha
zırlanmış ve 6 Aralık 1967 de ilân edilmiştir. 
Kıta tazminatları bu yönetmelik esaslarına gö
re tevzi edilecek ve bir genişleme olmıyacak-
tır. Yanlış anlaşmalar olmasın diye bu kadar-
cık malûmatı arz ettim. 

Hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; aktarmalar 
vesilesiyle Parlâmento gözünden kendi takdi
rim ile görüşümü sizlere arz ettim. 

Sayın Başkan, askerlikte hizmetleri tarife 
yarayan talimnameleri nazarı itibara alarak el
bette bir kıta, bir karargâh hizmeti vardır, bu
yurdular. Benim noktai nazarım bu değil. Be
nim müdafaa ettiğim nokta, elbette var kıta 
hizmeti, kıta hizmeti yapanlarla karargâh hiz
meti yapanlar arasında hak ve vecibeler ba
kımından tefrik yapılması ve kıta hizmetinin 
mecburi oluş hükmünün kalması suretiyle Türk 
Ordusundaki bir geleneğin bozulduğu hakkın
daki endişemdir. Binaenaleyh, bu iş başka o 
iş başka. 

îkinci, «genişlemiyecek» dediler arkadaş
lar. Biliyorsunuz biz hâkim ödeneklerini Ana
yasa hükmüne göre gerçekleştirdik. Anayasa

da zabıt kâtiplerine, mübaşirlere ödenek veril
mesi hakkında hiçbir hüküm yoktu, ek bir ka
nunla verdik. Hele bu iş bir yönetmeliğe bağ
lıdır. Yönetmeliği Sayın Bakan bilir. Dairesi 
hazırlar,, Şûradan geçer. Kıyafet yönetmeliğini 
tetkik ederseniz, her sene değişir. Bunun de
ğişmemesi için hiçbir şey yoktur. Yarın birtakım 
haklı şikâyetleri alınca Bakanlık, falan hizme
ti biz kıta hizmeti saymadık, ama, kıta hizme
tinin içine girer, diye yönetmeliği değiştirebi
lir. Binaenaleyh; bu teminat hem şahsidir, hem 
de bir yönetmeliğin değişmiyeceğine dair bir 
kıstas meydana getirmez. 

Kaldı ki, arkadaşlar ben endişemi bu vesile 
ile size Türkiye'de devlet anlayışının, devlet 
ölçülerinin konmadığı ve işe bir prensip nok
tasından başlanmadığı görüşümü arz ediyorum. 
Hattâ kendilerine imkân hazırladım, bahset
mediler. Kıta hizmetini cazip kılmak istiyor
sam?; kıtaların yaşama şartlarını cazip kılma
ya çalışın, dedim. Bugün Türkiye'de köy öğ
retmeninin vasiyetini düşünün. Bu da bir kıta 
hizmetidir. Bizim bu işten kurtulmamızın ye
gâne çaresi, köydeki köy öğretmeninin yaşa-
•̂ .a -şartlarım güzelleştirmek suretiyle olur. 
Kw, kuruş versek bu işi. halledebiliriz. Ben Tür
eye Devletinde millî müdafaatımıam temeli
mi teşkil eden Türk Ordusundan milletin ve 
T-Tr,zmenm para esirgediği noktası üzerinde dur-
^•vlım. Ama,, imkânla olur bu iş. Türkiye millî 
^lirinin vaziyeti malûm. Türkiye bütçesinin 

"ir rivayete p;öre acTğı iki milyar liradır, Hü
kümete göre de dokuzyüz milyondur. Dokuz ku-
»ıı»? olsa dahi arkadaşlar bir açık vardır. Şim-
^\ derinliğine gitmedim. Mademki, genel mas
raflardan 50 milyon liralık tasarruf imkânı 
"rardır, geçmişteki ek tahsisat kanunlarında 
niye bunları nazarı itibara almadılar da büt
çeyi, fiyatları arttırmaya götürecek enflâsyona 
"'•nkân verecek bir istikâmette seyir etmesine 
Hükümet üyesi olarak imkân verdiler. Arka
daşlarım; görüşlerimizin gayesi vazıhtır. Bir 
açık nokta bıraktılar. Canım, Tahtakılıç mil
letvekilidir, içtüzükte meydandadır, niye ka
nun teklif etmiyor? 

Arkadaşlar, size bir gerçeği arz etmiştim. 
1946 Parlâmentosunda Millî Savunma bütçe
si. üzerinde ve Hariciye bütçesi üzerinde du
rulmazdı geldiği gibi çıkardı. Hattâ orduya se-
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar-
kadaşlar, ben tçtüğüğe göre haklarımı bili
yorum. Bir milletvekili arkadaşım da buna te
mas etti. Fakat, Meclislerde gerçekler konuşu-
la konuşula aydınlanır. Ben bugün fikrimi söy
ledim. Takdirimi kullanırım, o benim bilece
nim bir h. 7£anun baklanda tadil maddeni ge
tiririm veya getirmem. Ama, gerçekleri ifade 
ötmek de ilk vazifemdir, en az yeminli vazifem
dir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde baksa söz isti-
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş-
tıii\ 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

lam ifade edilirdi. O selâma karşı da itiraz eden 
ilk defa benim, orduya selâm, mesele tamam,, 
her şey bitti mi diye. Bakınız bugün görüşme
lerden ne hâsıl oluyor. Ben Millî Savunma Ba
kanının şuradaki ıstırabını bizzat dinledim. 
Ahşap bir kışlakta 50 kişinin ölmesine imkân 
veriyorsak, biz evvelâ bunları ikmal edelim di
yoruz, Türk Ordusunun temel meseleleri üze
rinde duralım, diyoruz. 

Şimdi arkadaşlar asgari geçim üzerinde du
ralım. Diğer meselelerle her türlü şeyi hallede
lim. Fakat, parça parça kanunlarla değil. Ay
nı hizmeti görenler arasında farklı maaşlar 
ve ücretler tesbit ede ede Devlet bu hale gel
miştir. (A. P. sıralarından «misal» sesleri) Bir 
saniye misal vereyim. 

Geçmişte arkadaşlar, ticaret ofisleri, bil
mem ne ofisleri,, bir umum müdür, bir umum 
müdür muavini, en yüksek kadrolar verilmek 
suretiyle Türkiye bütçesi kar topu haline gel
miştir. Bu kar topu haline gelen, büyüyen mas
raflar, bütün Hükümet yetkilileri söylüyor 
ki, Türkiye'nin iktisadi gelişmesini engelliyor. 
Aman, cari masrafları çoğaltmayalım; mütema
diyen Hükümetten bu ikazı alıyoruz, işareti 
alıyoruz, iktisatçılar bunu söylüyor, biz de he
pimiz aym kanaatteyiz. Bu kar topu şeklinde 
büyüyen masrafları durdurmanın çaresi, per
sonelin maaş rejimini bir temelli prensibe bağ
lamak. Yoksa, karargâh subayı ile kıta suba
yını tefrik etmekle bu iş halledilmez. Kendile
rine haber veriyorum,, kıta hizmeti tarifinde, 
hiçbir talimatnamenin 365 gün ömrü olmıya-
caktıv. 365 gün zarfında geçmiş bunun namü
tenahi misalleri vardır. Baytarlarınkini çıkar
dık. 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Baytar 
değil, veteriner. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Dok-
torlarmkini çıkardık, falanınkini çıkardık, ve
teriner efendim. Bir şey çıkamaz arkadaşlarım 
bundan. Keşke ilim sahibi olsalar da adları bay
tar olsa. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bir ki
tap yazın da okuyalım bari. 

BAŞKAN^— Saym Abdülbâri Akdoğan, ben 
bu sözünden bir şey anlamadım, bu Meclisi ida
re eden bir kimse olarak. Hiçbir alâkası olmı-
yan bir beyanda bulundunuz. 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı. (A/l) işaretli cetvelin : 

I - Millî Savunma Bakanlığı kısmının 12.000 
nci (Personel giderleri) bölümünün : 

a) 12.500 ncı madde unvanı (5802, 5686, 
5950, 6725, 7345, 4335, 4688, 233, 336, 5957, 223, 
6996, 6245, 645 sayılı kanunlar ile 926 sayılı 
Kanunun 49 ve 166 ncı maddeleri gereğince 
verilen diğer tazminatlar); 

b) 12.620 nci madde unvanı (6320, 1493 ve 
4511 sayılı kanunlar gereğince verilen ordu ik
ramiyesi ile 926 sayılı Kanun gereğince verile
cek ödüller); 

II - Jandarma Genel Komutanlığı kısmının 
12.000 nci .Personel giderleri) bölümünün : 

a) 12.590 ncı madde unvanı (4335, 6535, 
233, 336, 144, 645 sayılı kanunlar ile 926 sayılı 
Kanunun 49 ve 166 ncı maddeleri gereğince ve
rilecek tazminatlar); 

b) 12.620 nci madde unvanı (4511 ve 7268 
sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiyeler 
ile 926 sayılı' Kanun gereğince verilecek ödül
ler); 

£5eklind3 değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-

tiyen?... Yok. Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde aynen kabul edilmiştir 
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Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) sayılı cetvelde yazıla tertipleri ara
sında 101 400 272 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — ikinci maddeye bağlı 1 sayılı 
cetveli okutup oylarınıza sunacağım. 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Bölüm 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

Eklenen m 
Lira 

613 000 

Lira 
Düşülen 
812 523 14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bölüm Lira 

Eklenen 
13.000 Yönetim giderleri 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 
Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 10 014 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 
Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri . 16 099 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

15.000 Kurum giderleri 

Lira 
Eklenen 

6 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 

Bölüm 

13.000 

14.000 

Bölüm 

15,000 

Bölüm 

16.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eklenen 
52 510 000 

Lira 
Düşülen 

50 095 000 

500 000 

Lira 
Eklener. 
500 000 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Lira 
Düşülen 
605 000 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 
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Hizmet giderleri 

Lira 
Eklenen 

3 384 900 

Lira 
Düşülen 

3 224 000 

66 900 
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Bölüm Lira 
Düşülen 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 74 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 12 479 704 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

16.000 Çeşitli Giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 
Düşülen 
174 314 

6 490 063 

Lira 
Eklenen 

97 445 

Lira 
Düşülen 

112 772 

[1] sayılı cetvelin (A/l) işaretli kısmını 
okutmuş bulunmaktayız. Şimdi (A/l) top
lamı düşülen 79 222 272 lira, eklenen 85 834 749 
lira. 

(A/2) yi okutuyorum. 
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(A/2) 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

Bölüm Lira 
Eklenen 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 199 523 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 15 366 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Lira 
Düşülen 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu şekliyle (A/2) işaretli cetvelin toplamı, 
düşülen 5 800 000 lira. Eklenen 15 565 523 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

(A/3) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Düşülen 
Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 4 866 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî Transferler 11 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Düşülen 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal Transferler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bu şekliyle (A/3) işaretli cetvelin toplamı I 
düşülen miktar olarak yalnızca 16 378 000 lira 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Genel toplam ola
rak bu (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerde 
yazılı olduğu ve Meclisçe kabul edildiği veçhile 
101 400 272 lira düşülmüş, bunun yanı bağında 
101 400 272 lira okunan bölümlere ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. 2 nci maddeyi bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... X£abul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştır
ma ve satınalmalar) bölümünün 32.110 ncu (Ka
mulaştırma ve satmalma bedeli) maddesinden 
392 251 lira düşülerek aynı bakanlık 36.000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünde (Geçen ve eski yıl
lar karşılıksız borçları «Bu ödenekten harcan-
mıyan kısmının ertesi yıla devren ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») adiyle ye
niden açılan 36.350 nci maddeye olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 144 441 619 li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeye ilişkin bu
lunan 2 sayılı cetveli okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

Eklenen 
Danıştay 

12.000 Personel giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bölüm Lira 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 17 166 009 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 159 510 I 
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I BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti,-. 

I Jandarma Genel Komutanlığı 
Eklenen 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 4 666 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Eklenen 
12,000 Personel giderleri 100 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
. Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
Bölüm Lira 

Eklenen 
35.000 Sosyal Transferler 15 000 000 

BAŞICAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü madde ve bağlı cetvelleri üzerin
de Sayın Fahri Uğrasızoğlu buyurunuz efen
dim. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Baıkan, muhterem arkadaşlar, Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının 4 ncü maddesi, bâzı 
bakanlıklara ve genel müdürlüklere ek ödenek 
verilmesi hakkındadır. Ben, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ilgili bölümler ve maddeler üzerin
de, bu tasarı vesilesi ile, Sayın Bakanın dikka
tine bâzı hususları sunmayı faydalı gördüm. 
Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, bu ek ödenek 
kanununda, aylardan beri Yüksek Heyetinize 
geleceğini ümidettiğimiz bir aktarmanın daha 
olması gerekirdi kanaatindeyim. O da, Sağlık 
Bakanlığı personeli ile ilgili bir konudur. Yük
sek Heyetinize mensup değerli arkadaşlarımız 
çok iyi bilirler ki, aylardan beri Sağlık kolej
lerini bitirmiş olan bâzı gençler, hemşire oku
lunu bitirmiş olan bâzı hemşireler ve yardımcı
ları tâyin edilmek üzere sıra beklemektedirler. 
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Ben Sayın Bakanla bu hususta birkaç defa ko
nuşma yaptım, önümüzdeki günlerde - her hal
de bugünler kasdediliyordu - Yüksek Meclise 
kadro ve ödenek kanunu gelecektir, bu kabul 
edildiğinde hemşireler, hemşire yardımcıları ve 
sağlık memuru olacaklar tâyin edileceklerdir, 
buyurmuşlardı. Bu kanun tasarısında ve ilgili 
cetvellerde ben bu durumu aradım, fakat maa
lesef bulamadım. Sağlık Kolejini bitiren genç
ler ve hemşireler Bakanlığa ve Heyetiniz men
suplarına devamlı şekilde müracaatla talep
lerinin yerine getirilmesini istemekte yani, tâ
yin edilmelerini beklemektedirler. Şimdi, Sağ
lık Bakanlığının bâzı bölüm ve maddelerinden 
bilhassa, tasarruflar da mümkün görüldüğüne 
göre, bu tasarı vesilesi ile beklenmekte olan 
kadrolar ve bunların karşılığı ödenekler Sağlık 
Bakanlığınca verilmeli idi. Bu bir zühul eseri 
midir, bilmiyorum. Şayet böyle ise, Sağlık Ba
kanlığı biran evvel tedbir almalıdır. Yok, bu. 
ödenek kifayetsizliğinden ileri geliyorsa gene 
Sağlık Bakanlığı bu genç kimseleri daha fazla 
bekletmemek ve sızlanmalarına meydan verme
mek üzere başka kaynaklar bulmalıdır. Kıy
metli Sağlık Bakanımızın dikkatine bu hususu 
sunmayı faydalı görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; kanun tasarısının dör
düncü maddesi bâzı bakanlıklara ek ödenek ve
rilmesi ile ilgilidir, diye arz etmiştim. Gerçek
ten, bu maddenin Milli Eğitim Bakanlığı ile il
gili birinci kısmında Temmuz ayında kabul bu
yurduğunuz kadrolarla ilgili bir ödenek söz ko
nusudur. Bu ödenek meyanmda 2 950 aded orta 
öğretim öğretmenine tâyin imkânını verecek 
olan ödenekler mevcuttur. Binaenaleyh, bu 
ödenekler çıktığı zaman Millî Eğitim Bakanlığı 
orta öğretimde bu miktarda, yani 2 950 kadar 
orta öğretim öğretmenini, ihtiyacı bulunan 
okullara yeniden tâyin etmek imkânına ka
vuşacaktır. Bu, memnuniyet verici bir şeydir. 
Yalnız, bu vesile ile temas etmek istediğim nok
ta, yine hepinizin bildiği ve hepinizin muha-
tabolduğu bir konu ile ilgilidir. O da, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinden, İstanbul Ede
biyat Fakültesinden veyahutta eğitim enstitü
lerinin mecburi hizmeti olmıyan gündüzlü bö
lümlerinden mezun olan ve tâyin için aylardan 
beri, hattâ yıllardan beri sıra bekliyen birta
kım öğertmenlerin bulunmasıdır, öyle tahmin 
ediyorum İd, halen Millî Eğitim Bakanlığında 

400 - 500 arasında coğrafya öğretmeni, tarih 
öğretmeni, edebiyat öğretmeni tâyin edilmek 
üzere sıra beklemekte ve bu gençlerin durum
ları muhterem arkadaşlar, kanayan bir yara 
haline gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, 
ihtiyacolmadığı için, tâyin yapamadığından 
bahsetmektedir. Ama, bir taraftan da bu kay
naklar yeni öğrenciler alınmak suretiyle beslen
mektedir. Demek ki, mesele sosyal bir dert ha
linde gittikçe büyüyen bir mesele olmaktadır. 
Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığı bunun için 
ya bir özel tedbir almalıdır veyahutta Yüksek 
Heyetiniz tarafından bu Bakanlığa bahşedilen 
2 950 aded kadrodan, hiç olmazsa bir mikta
rını, ihtiyacı bulunan okullara tâyin edilmek 
üzere bu öğretmenlere tahsis etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 12.731 nci maddede 
ilkokul öğretmeni ödeneği olarak ödenmek 
üzere yedi buçuk milyon lira teklif edilmekte
dir. Yalnız, burada teklif edilen bu ödenek, 
askerlik hizmetlerini er öğretmen olarak ya
pan kimselere verilecektir. Yani, er öğretmen
lere tahsis edilecektir. Yüksek malûmunuz ol
duğu üzere her yıl 4 000 den fazla ilkokul 
öğretmeni askerlik yapmak üzere şubelerce cel-
bedilir. Bunlar dört ay müddetle eğitim tugay
larında temel eğitim görürler. Bu dört ay so
nunda 3 000 civarında ilkokul öğretmeni vilâ
yetlerin emrine tâyin edilir ve bunlar bilfiil öğ
retmenlik yaparlar, köylerde çalışırlar. Dolayı-
siyle 443 sayılı Kanunun kendilerine tanıdığı 
haktan faydalanarak, köyde hizmet gördük
leri için, hor ay 150 lira eğitim ödeneği alırlar. 
Bunun yanında kura ile çekilen ve ordu veya
hut silâhlı kuvvetler okuma - yazma okulla
rında kalan 1 000 kadar öğretmen de bir yıl 
kadar müdecltle ordu içinde okuma - yazma 
bilmiyen erlere okuma - yazma öğretirler, ya
hut bunlara temel birtakım bilgiler verirler. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususu hemen be
lirtmekte fayda vardır ki, okuma - yazma bil
miyen bir insana 20 - 22 yaşında bir insana 
okuma - yazma Öğretmek, hattâ bunlardan 
Türkçe bilmiyenlere Türkçe öğretmek, ailesin
den bir şeyler öğrenerek okula gelmiş olan ço
cuklara birtakım bilgiler öğretmekten çok daha 
güçtür, çok daha sıkıntılıdır. Okuma - yazma 
okullarında vazife gören bu er öğretmenler 
aynı zamanda kışla disiplinine tabidir. Askerî 
üniforma giyerler, askerlik icabı disiplin ne 
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ise, bir yıl müddetince buna uyarlar. Yani, bu 
hizmet hem zordur, hem sıkıntılıdır, hem de öğ
retmenler bakımından verim derecesi oldukça 
güç olan, az olan bir çalışmayı icabettirir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, lütfen son 
beyanınızı yapınız, çünkü tamamen sadet dışı 
beyanda bulunuyorsunuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu hizmetin 
güçlüğüne rağmen bu öğretmenler eğitim öde
neğinden faydalanamazlar. Arkadaşları okulda 
hizmet gördükleri için 150 lira ayda alırlar, 
fakat daha ağır hizmeti gören bu öğretmenler 
bundan faydalanamazlar. Bu hususta bir hayli 
teşebbüsler yapılmıştır, fakat Maliye Bakanlı
ğının ve Sayıştayın kararı menfi yöndedir. Ya
ni, bu öğretmenlere mevcut kanuna göre, öde
nek verilmemesi yönündedir ve bunun için 
ödenek alamazlar. Binaenaleyh, bu ödenek Ba
kanlığa tahsis edildiğine göre, Sayın Millî Eği
tim Bakanlığı süratle bir tedbir alıp bu 1 000 
kadar öğretmeni de eğitim ödeneğine kavuş
turmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, madde 12 821 de, 
yani dördüncü maddenin bu kısmında 3 500 000 
lira da ilköğretim müfettişleri için teklif edil
mektedir. Malûmunuz olduğu üzere Bakanlık 
müfettişleri sınırsız şekilde ödenek harcama im
kânına sahiptirler, fakat vilâyetler emrinde ça
lışan ilköğretim müfettişleri, kendilerine tahsis 
edilen miktarda ancak hizmet görebilirler. Ya
ni, bu müfettişler yılda 4 000 veya 5 000 lira öde
nek tahsis edilir, bu 5 000 lira veya 4 000 lira
lık miktar üzerinden ne kadar hizmet göre-
bilirlerse o kadar hizmet yaparlar. Hakkı olan 
bâzı alacakları, tahakkuk ettirdikleri bâzı mik
tarları da alamazlar. Bu, istikrarı olmıyan bir 
durumdur. Yani, ders yılı başında ilköğretim 
müfettişlerine bir miktar ödenek tahsis edilir, 
bu ödenek yıl ortasında birtakım böyle ek mad
delerle artırılır veyahut da Bakanlığın emrinde 
tasarruflardan ödenek kalmadığı için, bunlar 
çekilir ve böylece değişen ödenek miktarına 
göre ilköğretim müfettişleri hizmetlerini ayar
lamak mecburiyetinde kalırlar. Bu, ilköğreti
min teftişi ve rehberliği hizmetleri bakımından 
son derece zararlı bir durum yaratmakta ve 
hizmetlerin ifasını güçleştirmektedir. Binaena

leyh, ilköğretim müfettişlerine tahsis edilen 
miktarlar ders yılı başında kesin olarak bilin
melidir. Bilinmelidir ki, ilköğretim müfettiş
leri bu miktara göre bir yıllık teftiş programı
nı hazırlıyabilsinler ve faaliyetlerini buna gö
re düzenliyebilsinler. işte bu şekilde ara teklif
ler veya tasarruflar müfettişleri sıkıntıya dü
şürmektedir. Her ne kadar bu maddede öğ
renci, okul ve öğretmen artışı dolayısiyle yeni
den müfettiş alınacağından bahis ile bu ödenek 
talebedildiği ileri sürülmekte ise de, benim 
bildiğime göre, halen vazife başında bulunan 
i 000 den fazla müfettişin ödeneklerini artır
mak üzere de bu 3 500 000 liradan bir kısmı kul
lanılmış olacaktır. Binaenaleyh, bu hususta Mil
lî Eğitim Bakanlığı ders yılı başında daha ted
birli, daha düzenli bir programla müfettişlerin 
bir yıllık çalışmalarını rahatlıkla yapmalarına 
imkân verecek şekilde tedbir almalı ve ödenek
leri buna göre tanzim etmelidir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orta - Doğuda vukubulan 
olaylar dolayısiyle zarar gören Ürdün, Suriye 
ve Mısır hükümetlerine Türkiye Kızılay aracı
lığı ile yardım olarak yapılan yiyecek, giyecek 
ve benzeri ihtiyaç maddelerinin temin ve her 
türlü giderleri karşılığı olarak Maliye Bakan
lığı 1967 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 
35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.722 nci (Türkiye Kızılay Kurumuna yar
dım) maddesine 3 667 150 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmının 12.000 nci bölümünde (911 
sayılı Kanun gereğince verilecek toplum zabı
tası tazminatı) adiyle yeniden açılan 12.590 
nci maddeye 5 315 850 liralık olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 7. — 1967 yılı Bütçe Kanununun 
26 ncı maddesindeki «Gider Vergileri Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilS.ve edilmesine dair 482 
sayılı Kanunun 15 nci maddesi hükmü:» iba
resini havi (j) fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Yedinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 34,330 ncu (482 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince köy bütçeleri arasında bö
lüştürülmek üzere iller Bankasına) madde un
vanı (851 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gere
ğince köy içme suları ve köy yolları finansma
nında kullanılmak üzere İller Bankasına yatırı
lacak paralar) şeklinde değiştirilmiş ve bu mad
deye 12 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Sekizinci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. Dokuzuncu maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bu edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen? Buyurunuz 
aleyhte Sayın Ahmet Şener. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 1967 yılı bütçesi
ne bağlı cetvellerde değişijklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ile, her sene istisnasız 
her Hükümet devrinde olduğu gibi, gene bu se-
ennin son aylarında bu milyonlar alınmaktadır. 
Ama şunu ifade edeyim ki, bilhassa memur, tek
nisyen arkadaşlarımız, plânlama, dolayısiyle 
Hükümetler Meclisi ve komisyonları bu husus

larda yanıltmaktadırlar, tahminlerini yanlış 
yapmaktadırlar. Bu yanlış yapılmadan mütevel
lit.... 

Sayın Köseoğlu, istirham edeyim... Sizi bir 
hayli dinledik. Sonra siz iktidar milletvekili ola
rak tahammülkâr olmaya da mecbursunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ahmet 
Bey, ben arkadaşımla özel konuştum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, aynı ihtarı ben 
yapacağım sizin özel konuşmanız buraya kadar 
sirayet ettiği için, Sayın Şener kendisine bir hi
tapta bulunduğunuzu zannetti. 

Sayın Şener, buyurunuz konuşmanıza devam 
ediniz. Siz de milletvekillerine hitabetmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bu aktarma
ların aleyhindeyim. Demin benden evvel konu
şan arkadaşımın haklı olarak söylediği gibi, bir 
daire, bir bakanlık yolunu bulmuştur, usulünü 
bulmuştur veyahut da Maliyeyi ikna etmiş, ak
tarmayı buraya getirmiş ve bâzı zevatı, bâzı me
murları memnun etmiştir. Ama, bir daire bu hu
susa tevessül etmemiştir. Bir tarafta özlük hak
lan zedelenmek üzeredir, meselâ daire olarak 
söyliyeyim; Tarım Bakanlığı 2919 sayılı Kanu
na göre tâyin yapmaktadır, hiçbir özlü|k hakkı
na sahip değildir. O halde aktarma ile o da ge
tirebilir. Millî Eğitimde olduğu gibi mezun ol
muş, Hükümet vazife vermesi lazımgelirken 
verememektedir. Zamanında teknisyen arka
daşlarımız ve Hükümetimiz iyi tahmin ederek 
Bütçe Komisyonuna ve bu vesile ile Meclise 
getirmiş olsaydı her halde onbeş milyarlık, 
onseMz milyarlık, yirmi milyarlık bütçe için
de bu yüz milyon lira gayet kolay ve rahatlık
la verilebilir idi ve bu kadar da münakaşa ko
nusu olmaz idi. Her sene bakarsınız ki, bir 
kanun tasarısı gelir. Hele bu kanun tasarısı 
askeriyeden de gelmişse, sureti katiyede hiç
bir şey söylenmeden, belki birkaç arkadaş bir 
şey söylemek suretiyle derhal verilir. Hayır 
arkadaşlar, eğer bu memlekette hak var ise, 
her bakanlıkta çalışan herkes için aynı hakkı 
tanımak lâzımdır. Aksi takdirde, böyle tek
lifler yapılamaz, içişleri Bakanlığında çok 
önemli bir mevzu olabilir, doğrudur, verilebi
lir. Tarım Bakanlığında vardır, verilmesi lâ
zımdır. Sağlık Bakanlığında vardır, Millî Eği
timde vardır, neresi olursa olsun verilebilir. 
«Fevkalâde haller» deniyor. Gösterebilir misi-
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niz burada bana fevkalâde halleri? Bu tarihe 
kadar bu personelin maaşı verilmemiştir veya 
tâyin edilmemiştir, buna tahammül edilmiştir, 
bir ay, iki ay daha tahammül edemez mi? Ede
bilir. Ama, maalesef öyle yapılmamaktadır. 
Getiriliyor, çünkü, 1968 bütçesine aktarma yap
mış olsa o bütçeyi şişirmiş olacaktır. Sene so
nu geldi diye her hangi bir fasılda bir kuruş 
bir para bırakmamak için bu fasıllara aktar
malar yapılmak suretiyle ya ambarını doldur
mak - ambardan kasdım; gelecek seneye ma
tuf olmaJk üzere bütün stoklarını temindir -
ve yahut da bu sene bunu başka yere harcıya-
lım, denir. Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı
nın bunu pekâlâ bilmesi lâzımdır. Ama, rahat
lıkla bunları yukarda çıkarıyorlar. Bir kısmı 
da politiktir. Meselâ iller Bankasına para ve
rilmiştir, bu, tamamen politiktir. Hiçbir ihti
yacı şimdilik yoktur. Bunun iki ay sonra ve
rilmesi mümkün idi. Bir tarafta bakıyorsunuz 
ki, bir personel tatmin ediliyor, bir taraftaki-
ne bakıyorsunuz, «sen bekle» deniyor. Benden 
evvel konuşan arkadaşımın ööylediği gibi, bu 
memlekette sağlık koleji mezunları ve hemşi
releri vardır, «kadrom yoktur» diye hepimize 
birer ikişer tane mektup yazmaktadırlar. Ona 
«bekle» diyoruz. Ama diğer tarafta... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Çıkardık Ahmet 
Bey, çıkardık. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çıkartmış olmanız mesele değil, asıl 
dâvanın kökünü halletmek lâzımdır. Size ya
rın, öbürgün bir tasarı gelmiş olsa, onu da 
yine çıkaracaksınız. 

İnşallah, komisyona gelidiğimizde bu gibi hu
susları teklif ettiğimiz veya teklif edildiği za
man siz karşımıza çıkmazsınız. Ama haklı tek
lifleri getirdiğimiz zaman dahi karşımıza çıka
caksınız. Yol ve su teklifini getirdiğimiz zaman, 
«bütçeyi şişirmiyelim» diyeceksiniz. Hattâ ba
kanlıkların, Hükümetin, Plânlamanın prensiple
rini ortaya sereceksiniz. Prensip burada yok 
mudur? 

Onun için Sayın Başlkanım özet olarak söy-
liyeyim ki, bu gibi tasarrufların aleyhindeyim 
ve buna ait reyim kırmızıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz. 
Oyunuzu lehte izhar için. İçtüzüğün 132 nci 

maddesi muvacehesinde, veciz bir surette beyan
da bulunacaksınız. 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; senelerden beri tea
müldür ki, yıl içinde veya yıl sonlarında bütçe
de bâzı aktarmalar yapılmaktadır. Bunu her ik
tidar yapmıştır ve ilerde de bunlar yapılacak
tır. 

Arkadaşlar, kanunun lehindeyim, çünkü se
ne ortasında birçok kanunları Yüce Meclis ka
bul etmiştir. Bu kanun, onların ödeneklerini 
vermefktedir. Meselâ; her sene Yüksek Öğret
men Okulu ve diğer öğretmen okulları mezun
lar vermektedir. Eğer biz bu ödenekleri ver
mediğimiz takdirde, kabul etmediğimiz takdir
de öğretmenleri tâyin etme imkânından mah
rum. kalacağız. Bunu tenkid eden arkadaşları
mız, acaba okullarda öğretmen bekliyen vatan
daşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl karışılıyacaklar, 
yahut karşılarlar? 

Teşekkür eder, hürmetler sunarım. 
BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle açık oy

lamaya tabidir. Beş numaralı oy [kupası bu açık 
oylama istihsali için gezdirilecektir. 

(>. —• 1967 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında 
hamın tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cur.ıhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/407; Cumhuriyet Senatosu 1/828) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 455) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususun
da bir önerge var, önergeyi okutuyorum. 

Bundan evvelki dört açık oylamada oylarını 
kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 10 ncu şırasında bulunan 1967 

yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının bütün işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın 
İsmet Sezgin 

(1) 455 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Bütçe Karma Komisyonu 
du.) (1) 

raporu okun-

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Reşit Ül
ker buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu tasarı şimdiye kadar bekçilere ve
rilmek üzere vatandaştan alınmakta olan bekçi 
paralarının vatandaş sırtından kaldınlarak 
Devlet bütçesine konulması neticesi ödenmesi 
gereken 61 000 000 lirayı kapsamaktadır. Bu
rada şu noktayı ifade etmejk istiyorum; bekçi 
parası yüzünden Türkiye'de mevcut 16 000 bek
çi yani, emniyet görevlisi ve gerçekte fiilen so
kaklarda gezip bekliyen emniyet hizmetlisi bir 
buçuk, iki senedir büyük ıstırap çekmiştir. İs
tırap çekmesi için gerçekten hiçbir sebep mev
cut değidir. Dikkatsizlikler, ihmaller, zamanın
da alınmıyan tedbirler neticesinde bu vatandaş
larımız bizar hale gelmişlerdir. Sadece kendileri 
değil, aileleri ile çocuklariyle bizar hale gelmiş
lerdir. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, Anayasa Mah
kemesi Bekçiler Kanununu iptal etmiş, altı. ay
lık müddet vermiş olduğu halde maalesef İçiş
leri Bakanlığı, zamanında bir tasarı sevk etme
yip, müddetin bitimine üç beş gün kala tasarıyı 
sevk etmesi neticesinde bir taraftan tahsilat ya
pılmamış, bir taraftan kanun çıkmamış, mual
lâkta kalmışlar, beş altı ay bekçiler perişan 
duruma gelmişler... Son Mecliste bu konuşuldu.. 

BAŞKAN — Saym Ülker, bir dakika lüt
fen 

1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı açık oylama kupala
rında oy, kullanma işlemi bitmiştir, kaldırınız 
kupaları. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar, biz o zaman muhalefette bulu
nan milletvekilleri olarak ve iktidara yardımcı 
olmak kasdiyle, (A. P. sıralarından gürültüler) 
yardımcı olmak kastınız olmasa susarız, olay
lar cereyan eder, olaylardan sonra kalkar konu-

(1) Rapor Cumhuriyet Senatosunun 1030 
S. Sayılı basmay'azısında mevcuttur. 

suruz. Bu, yardımcı olmamaktır. Bu yardımcı 
bir muhalefet değildir. Ama, biz zamanında ha
ber vermişiz, bu kanunun çıkarılması lâzımge-
lir demişiz. Şimdi şu önümüzde bulunan hâdise, 
bütün milletvekillerinin yalandan bildikleri şu 
Türkiye'nin pek çok yedinde üç ay, dört ay, iki 
ay, bir ay bekçiler pahlarını almamışlardır ve 
bu, Haziran, aymr&n itibaren böyle başlamıştır. 
Bası yerlerde bekçiler istifa edip gitmişlerdir. 
Sebep, 920 sayılı Kanunu çıkartmışız, fakat 920 
sayılı Kanamın gerektirdiği parayı vermenırds. 
Kabahat kimin? Kabahat hiç şüphesiz bu işle 
meşgul M'fori Bakanağının. Bu, memlekette 
asayişsizliğin bozıılmasmda başlıca faktör olmuş
tur. Düşününüz bir bekçi iki ay, üç ay maaşını 
almamış, mahalle bakkalından dileniyor, kış gel
miş, kömür için dileniyor, çocuğunu mektebe 
gönderecek dileniyor, bu vasiyete gelmiştir. "Bu-
^ün geldi, zarfı, da elimde, bir bekçinin mektu
bu, bugün elime ulaştı. Yazılış tarihi belki on 
°âin evvel. Ben bunu onlar kadar anlatamam, 
hitabetim ona yetmez, ama onlar dertli imanlar 
olarak ifade etmişler «Bizler çarşı ve mahalle 
1-ek-oüen vatandaşların çoluk, ve çocuğunun ya
nında rahat-uykusunu tam bir güvenlik içerisin
le temin ettiği sırada ikinci bir Mehmetçik ola 
rak, saat mefhumu gözetmeksizin, günlhin batışı 
ile doğuşu arasında kar ve fırtına altında vazife 
y ramaktayız. Bizler baklanda iki ccncıle çıkarı-
lan iki kanunla hâlâ daha bir neticeye varılama
mıştır. Halkın isyanına sebebolan bu kanunlar» 
ilendi anlayış tarama göre yaz*yor, «Şimdi de bi • 
sim. isyanımızla neticelenecektir.» Yani, protes
to mânasına söylüyor. «Sobebi iso, kanun çıktı, 
maaşları veren yok, halktan toplanan parala"*-
:lan kalmış 2 - 3 aylık parayı almış, geri kalan 
aylıklarımızı alamıyoruz. Bu hususta ilgililere 
yaptığımın müracaatlar neticesiz bırakılmıştır. 
ödenek yokmuş. Kanunu yaparken bunun ödo-
neği konulmaz mı? Bizler üoyüz lira aybk alan 
kimseleriz, zaten sor geçiniyoruz. Maaşımıza kaı -
ıhk aldığımız yiyecek ve giyeceklerin parasını 
/aremediğimiz için, bizlere bu kış kıyamet günü 
biç kimse bir şey vermiyor. Odun yok, kömür 
yok, Ramazan geldi. Çoluk çocuk mnğdur - öy
le yazmış kendisine göre - bir durumda, Hükü
met bizi unuttu. Bari sizler hatırlatın, Saygı-
arımızla.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını, gerçekten bü
yük bir ihmalle, çünkü bu kanunun gelişi beili-
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dir, konulusu bellidir, Hükümet bu işe el koy
muştur, bunu mükemmelen çıkarmak mümkün
dü, kanunun içerisinde başka tedbirler almak 
mümkündü, bunların parasını başka kanallardan 
bulmak mümkündü, her şey mümkündü, kanunu 
zamanında getirmek mümkündü. Bunların hiç
birisi yapılmamış ve bütün Türkiye'de 16 000 
emniyet görevlisi borç, harç, sefil, mektep açılı
yor, ramazan geliyor, bayram geliyor, bu hale 
düşürülüyor. Bunun mesuliyetini düşünmek lâ
zım. Niye arıyoruz arkadaşlar biz? Asayiş bozuk.. 
Bozulur. Bu kadar basit şeylerde ihmal olursa, 
bu ihmalleri yapan diğer işlerde ihmal yapmaz 
mı? Bendeniz, ister istemez bilmem Kayseri'de 
olan bir hâdiseyi de böyle bir ihmale bağlıyo
rum. Yani, bu içişlerinde ihmali getirecek bir 
şey değil. Koskoca kanun çıkarılmıyor ve ay
larca, altı, yedi ay emniyet görevlileri onun, 
bunun eline muhtaç hale geliyor. Bu noktayı 
burada ifade etmek isterim ve böylece bu 61 mil
yon lira ile gecikmiş ve milletimize ve bekçilere 
istiraba malolnmş bir hâdise de burada kapan
maktadır. Sayalarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
buyurunu^.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOâLU (Adana) — 
Muhterem, arkadaşlarım, bu bekçiler meselesi, 
bütçe denkliğini bozan ve bütçede samimiyet 
esaslarına uygun olnuyan bir aktarma kanuniyle 
de olsa halledilmek istenmektedir. Bunı mem
nuniyetimi ifade etmek isterim. Zira, aylardan 
beri aç, susuz 15 - 20 bin aile perişan durumda
dır. Bize de birçokları şikâyet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak şurasını ifa
de etmek isterim ki, bu kürsülere gelir, söyle
riz, konuşuruz, tenkid ederiz, Yine aktarma ka
nunları gelir, bu böyle devri daim halinde devam 
edei', gider. 

Biraz evvel uzun konuşmasında Sayın Ahmet 
Tahtakılıç arkadaşım söylemişti, bir sisteme bağ-
lanmak gereldr. Hakikaten personel rejimini ıs
lah etmeden, bir sistem dâhilinde personel reji
mini tam ve kâmil mânada, medeni ölçüler içine 
konmadan Türkiye'de ben bir kalkınmanın ola
cağına, Devlet idaresinin normal bir istikamet 
alacağına inanmamaktayım. 

Arkadaşlar, paramız olur, pulumuz olur, si
lâhımız olur, her şey olur, adamınız olmadıkça 
veya mevcut insanları organize ©dip en iyi iş 
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| görebilecekleri yerlere yerleştirmedikçe hiçbir 
şey yapamazsınız, işte, şu elimizdeki konuşma 
mevzuu olan mesele de bu sistemsizliğin tipik 
bir örneği. Elimde 920 sayılı Kanun var, garip 
bir kanun çıkarmışız, muhtemelen biz de rey 
vermişiz. Ek madde «Çarşı ve mahalle bekçi
leri teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet 
masraflariyle araç, gereç, kurs ve diğer her 
türlü masrafları ve yönetmelikle tesbit olunan 
giyecek, silâh ve teçhizat masrafları Devletçe, 
il özel idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu mak
satla konulmuş bulunan ödenekler toplamını 
geçmemek üzere il idarelerine ödenir.» Ve yine 
alttaki bir fıkrada da «Ancak yeni kurulacak 
belediyelerle, teşekkül edecek çarşı ve mahalle
ler için masrafa yapılacak ilâveler ve bekçi teş
kilâtı masrafları için tahsis edilecek ödeneğin 
tevzii esas ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.» Yani 
tamamiyle tesadüflere ve her yıl yeniden alına
cak kararlara, yani palyatif tedbirlere bağlan
mış. Anladık, bekçiler meselesi bir geçici tasfiye 
meselesi biır bakıma. Ama bakıyoruz bu okudu
ğum ikinci fıkraya da hani devamlı bir mües
sese olarak öngörülüyor. Yani, her yıl yeni 
teşekkül edecek mahallelere ve saireye de yine 
bekçi alıyoruz, hani, birinci fıkranın bir tasfiye 
gibi görünen hükmü, ikinci fıkrayla daimilik 
arz eden bir müesseseye palyatif bir tedbir ge
tiriyor anlamını taşıyor. 

BAŞKAN — Sayın iSanibrahiımoğlu, biz bu
rada Bekçi Kanununu müzakere etmiyoruz. Bu
nu hatırlatmak isterim. Bekçilere maaş verile
bilmeli için bir aktarmanın yerine getirilip ge
tirilmemesi hususunu müzakere ©diyoruz. 

KEMAL SARLİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Efendim, bu aktarmanın neden normal se
beplere dayanmadığını, bu kanun mevcut iken 
daha pek çok aktarmaların geleceğini, bu se
beple Hükümetin ve ilgili dairenin daimilik arz 
eden bir statü getirmesi lüzumunu burada arza 
gayret ediyorum Sayın Reis. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Uzun konuşu
yorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sizin kadar konuşmıyacağım özarda. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele zor 
zannedilen, fakat son derece müsmir ve mües-

I sir neticelere götüren yollan denemekten kaç-
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maktan oluşumuza dayanıyor. Günlük tedbir
lerle meseleleri halletmek itiyadımıza dayanı
yor. Bu itiyadımızı millet olarak yenmedikçe, 
Parlâmento olarak da hükümetleri palyatif 
tedbirlerle meseleleri halletmek itiyadından 
kurtarmaya gayret etmedikçe bu meseleler dai
ma önümüze gelecektir. Bekçiler ağlıyacak, 
aileleri perişan olacak, asayişsizlik artacaktır. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, buyuru
nuz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın ar
kadaşlarım, Bekçiler Kanunu xgeçen yıl Yük
sek Mecliste görüşülürken haklı olduğunu zan
nettiğim bir görüşümüzü sunmuştuk. «Devle
tin başta gelen görevi en ilkel toplumlarda bile, 
her şeyden önce vatandaşın mal, can ve na
mus emniyetini korumaktır. Vatandaş bu gö
rev için ayrıca ilâve bir para vermemelidir» 
demiştik. O zaman Hükümet bunun malî por
tesinden bahsederek imkân olmadığını ve büt
çede kaynak bulunmadığını söylemişti. Ama 
hatırlıyacaksınız, çıkan Bekçiler Kanununun 
uygulaması sırasında çeşitli şikâyetler ortaya 
çıktı. Bekçi paralarının tesbitiyle görevli olan 
komisyonlar gayriâdil sonuçlara vardılar, bü
tün şehir ve kasabalarda sızlanmalar başladı. 
Halkın bu baskısı karşısında, yanlış hesap 
Bağdat'tan döner misali, Hükümet, Büyük 
Meclis ve Senato bu kanunu değiştirmek lüzu
munu hissetti. Zaten çeşitli alanlarda huzursuz 
olan Türk toplumunda bu kanun yeni bir hu
zursuzluk kaynağı teşkil etmeye başladı. Çün
kü, bâzı yerde oturan vatandaşların can, mal 
güvenliğini sağlıyan bekçinin parası Devlet ta
rafından karşılanacak buna karşılık köylerde 
bulunan vatandaşlarımız, esasen çeşitli mahru
miyetler içinde bulunan bu talihsiz vatandaş
larımız, kendi emniyetleri için ayrıca para öde
meye mecbur tutulacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, daha ön
ce ' arkadaşlarıma sadet yönünde ihtarda bu
lundum. Görüştüğümüz kanun, münhasıran 
bir aktarmayı ön görmektedir. Bu kanunun 
görüşmesi ayrı bir mevzudur, bundan sonra, 
istikbalde olacak durum ayrı bir mevzudur. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkanım, şimdi, muhterem 
arkadaşlarım, bu huzursuzluk devam ederken 
mevcut köy ve şehir ayırımını ortadan kaldı

racak yerde, ayırımı büsbütün artırmak sure
tiyle huzursuzluğa sebebolunurken, bir de çı
karılan kanun, < kadro kanuniyle beraber geti
rilmediği için, ayrıca,, arkadaşlarımızın verdi-, 
ği rakamdan öğreniyoruz ki, 20 bine yakın 
bekçi vatandaşımız, görmekte oldukları göre
vin önemine rağmen, sıkıntı içinde bırakılmış
lardır. Hükümetin bu ihmalini huzurunuzda 
kınamak istiyorum. Ya kanun o zaman çıkarıl-
mıyacaktı, şimdi Aktarma Kanuniyle birlikte 
çıkarılacaktı ve yahut kanun o zaman çıkarı
lırken kanunun yürürlük tarihi ileri bir güne 
atılacaktı ve böylece bu vatandaşlarımızın 
huzursuz olması sebebi ortadan kaldırılacaktı. 
Bununla beraber, daha fazla gecikilmeden bu 
Aktarma Kanununun getirilmiş olmasını mem
nunlukla karşılıyorum ve yine, memnuniyetle, 
müsbet oy vereceğimi saygılarımla arz ederim. 

i 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyu

runuz efendim. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜP-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; şu anda Mecliste 920, yahut 772 
sayılı Kanun mu müzakere ediliyor, yoksa bir 
Aktarma Kanunu mu müzakere ediliyor; ko
nuşmalardan bunu anlamak, her halde Meclise 
dışardan gelen birisi için kolay olmıyacak 
gibi. Haddizatında gerek 772, gerek 920 sa
yılı kanunlar üzerinde Yüce Mecliste yapılan 
müzakerelerde vâki tenkidlere Hükümet tara
fından gerekli cevaplar verilmiştir. Bunları 
burada tekrar edecek değilim. 

Bir hususu ifade etmek istiyorum, o da şu: 
Sayın Reşit Ülker ve diğer bâzı arkadaşları
mız buyurdular ki, «920 sayılı Kanun çıktık
tan sonra bekçilere gerekli ücretleri ödenme
miş, bu noktada bir noksanlık vardır.» Had
di zatında «ödenmemiş» diye bir fiilî durum 
ortada yok. Hakikat şu : 920 sayılı Kanun 
20 . 7 . 1967 tarihinde Meclise sevk edilmiş, 
25 . 7 . 1967 tarihinde Meclislerden geçmiş ve 
3 . 8 . 1967 tarihinde neşredilmek suretiyle 
de mer'iyete girmiştir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Meclis
ler 28 . 7 . 1967 tarihinde müştereken yıllık 
tatile girmişlerdir. Bu Aktarma kanunu tasa
rısı da 10 . 8 . 1967 tarihinde Yüce Meclise 
gönderilmiştir. Ancak, Meclislerin tatilde bu
lunması münasebetiyle, daha önceden kanunun 
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ne gibi şartlar dâhilinde çıkacağı ve bütçeye 
ne gibi ve ne miktar külfet tahmil edeceği Yü
ce Meclisin iradesi tezahür etmeden katî şe
kilde belli olması, takdir edersiniz ki, tahmin
den öteye bir mâna ifade etmez. Bu tatil dö
nemi içerisinde Hükümetçe, bütün Türkiye'ye 
şâmil olmak üzere, bçkçi ücretlerinin ödenmesi 
için gerekli tedbirler alınmış ve gerekli faali
yet icra olunmuştur. Maliye Bakanlığının ke
faletiyle iller Bankasından, bilhassa büyük il
ler özel idarelerine gerekli tahsisatın verilmesi 
tahakkuk etmiş ve gerek büyük illerdeki bu 
ek finansman kaynağı ve gerekse illerimizin, 
kazalarımızın özel idarelerinin gelirleriyle Ma
liye Vekâletinin kefaleti altında bekçilerimi
zin aidatları ve ücretleri zamanında ödenmiştir. 
Yüksek takdirlerinize hitaben ifade etmek is
terim ki, Parlâmentomuz 1 Kasımda açılmış 
olmasına rağmen, ancak kanun müzakerelerine . 
bugün sıra gelmiş bulunmaktadır. Bu, hiçbir 
şekilde Parlâmentonun veya Parlömanterleri-
mizin vazifelerini ihmal ettiği mânasını istihdaf 
etmez. Çünkü, öyle hususlar vardır ki, birta
kım faaliyetlerin imkân dâhaline girmesi, bâzı 
hazırlıkların yapılmasına ve bâzı kuruluşların 
teşekkül etmiş olmasına bağlıdır. Komisyonlar 
kurulup gerekli vazife taksimini yapmadan ve 
tasarıları yeniden görüşerek Meclislere sevk 
etmeden Parlâmentonun, haliyle kanun müza
kere etmesi mümkün değildir. 

^ Tekrar hulâsa etmek icabederse; kanun 
25 . 7 . 1967 tarihinde Meclislerden geçmiş, 
3 . 8 . 1967 tarihinde neşredilerek mer'iyete 
girmiş ve tadil tasarısı 10 . 8 . 1967 tarihinde 
Meclislere sevk edilmiş, ancak Parlâmentonun 
tatilde bulunması münasebetiyle bugün görü-' 
şülmesi mümkün olmuştur. Tahmin ediyoruz, 
sayın arkadaşlarımızın da lüzumuna işaret et
tikleri bu aktarma tasarısına gerekli müspet 
oyu kullanacaklardır. Bu geçen süre içerisin
de ise bekçilerimizin hepsi, temin edilen im
kânlar içerisinde, aylıklanm almışlardır. Arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, buyurunuz. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Efendim, mese
leleri kendi gerçekleri içerisinde ele alacak 
olursak sonuca varmakta daha geniş adımlar 
atmış olabiliriz. 

Şimdi, «kanun vaktiyle öyle değil de böyle 
çıksaydı» deniyor. Evet, ama öyle değil de 
böyle çıkmış, sonradan böylesine çevrilmiş. 
Kanun çıkarken keşke tahsisat da ayrılsaydı.. 
iyi olurdu ama ayrılmamış. 

Şimdi, burada gönül ne ister? Bekçiler ma
aşlarını alamamaktadırlar diye dert yanılmak
tadır. Bekçiler maaşlarını alabilecek bir du
rum yaratılsın. Bunun için ne yapılmıştır? Ak
tarma Kanunu getirilmiştir. Şu halde, hiç ko
nuşmalara gömülmeden» bu kanunu kabul et
mek düşüyor bize. 

BAŞKAN — Oylamaların sonucunu arz edi
yorum : Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllan 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkerele
ri ve Sayıştay Komisyonu raporunun açık oy
lamasına 226 arkadaşımız katılmıştır. 210 ka
bul oyu, 9 ret oku, 7 çekinser oyu çıkrajştır. 
Bu şekliyle kanun kabul edilmiş bulunmaktadr. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarası-
nın (S. Sayısı 451) yapılan açık oylamasına 196 
arkadaşımız katılmıştır. 171 kabul, 20 ret, 5 çe
kinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağ
lanamadığı cihetle oylama gelecek birleşim 
tekrarlanacaktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı-
nm (S. Sayısı : 452) yapılan açık oylamasına 
123 arkadaşımız katılmıştır. 86 kabul, 35 ret, 
2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu 
sağlanamadığı, cihetle gelecek birleşim yeniden 
oylama yapılacaktır. 

1967 Genel bütçe ödeneklerinden bir kısmı
nın Ege Üniversitesi bütçesine aktarılmasına 
yetki verilmesine dair kanun tasansmın yapı
lan açık oylamasına 108 arkadaşımız katılmış
tır. 100 kabul, 5 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Ge
rekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle ge
lecek birleşim yeniden oylama yapılacaktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın (S. Sayısı : 454) yapılan açık oylamasına 
43 üye katılmıştır. 35 kabul, 8 ret oyu çıkmış
tır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanamamıştır. Ge
lecek birleşim yeniden oylama yapılacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, daha önce Yüce 
Meclis tarafından kabul edilmiş bulunan müd
det, saat 19 a geldiği için, sona ermiş bulun
maktadır. 

20 Aralık 1967 Çarşamba günü saat 14,00 te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik .toplantısından sonra, toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

»o<( 

625 — 



M. Meclisi B : 18 18 . 12 . 1967 O 

Davlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları muameleleri 
hakkında düzenlenen raporun sunulduğuna dair. Sayıştay Başkanlığı teskereleri ve Sayıştay 

•Komisyonu, raporuna verilen oyların sonucu 

(Kabul edildi.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğaooğlıı 
Turhan Dil.igü 
Ahmet Topaloğlu 
T ahir Yüeekok 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
A! i Turanlı 
AFYON KAUAIIİSAIİ ' 
Mustafa, Akalın 

Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan UluDahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Ce!âlettin Topala 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dall *. • 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Ziıhtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
. Oy veren'er : 220 

Kabul edenler : 2.111 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 220 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Fehm' Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

A1İT VİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDİN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztür-k 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
VC. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayraınoğlu 
TTalil ibrahim Cop 
Ah mel Çakmak 
1 Tasan Özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

.ÇANAKKALE 
. Ahmet Nihat Akay 

Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
T ahir Akman 

ÇOK, UM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ. 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğk 
-Feyzi KalfagU 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Sam et Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
| Sadık Perinçek 

-ı 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

USKİŞEILİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ITayri Başar ' 
Seyfi Öztürk 
törtuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu < 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü, 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Alî Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

I Sieşıat Mursaloğlu 
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TSPARTA 
trfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇKL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Uhısay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Ad al an 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osm a -, 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 

Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut GÖIG 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan 1 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yıl anlı oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal "•• 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet G üner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mekki Keskin 
Seyit I'Vıruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MAUAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüziin 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cömal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan , 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 

Tevfik Koral tan 
Seyf. Kurtbek 

TEKİ İM) AĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Mithat Oavdaroğlu 
Osman Hacı bal oğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Niza m oğlu 
N e s e t T a n r • ı d. a ğ 

ZONGULDAK 
S. Ektııel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

[Reddedenler] 

SAMSUN 
Kâzım Ulusoy 

• BURSA 
Sadrettin Canga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 

Süleyman Onan/ 

SAMSUN 

Yaşar x\kal 

TOKAT 

İrfan Solmazer 

TRABZON 

Ahmet Şener 
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[Çekinserler] 

ADANA 
Kema! Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğhı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI ' 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağeıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut To'ker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Refet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Adnan Akın (İ.) 
Fennî İslimyeli 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt YıJmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Komal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çeli'kbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Bari as Küntay 
İbrahim Ökteım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih BaydU 
Muzaffer Karan (1.) 
Ilüdai Oralı 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin, Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel (Baş
bakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

ORDU 
Ferda Güley 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Ar en 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 

. Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhami Sanear 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şanıiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacapaşaoğlu 
Cengiz Navman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
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ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Ali Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
î . Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğral Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh;rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 

Rifat Baykal 
Seyfi <3Üneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

^Kâmil Özsarıyıldız 
NEVŞEHİR 

İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş (1.) 
Haydar Özalp 

, ORDU 
Ata Bodur 
Haınıdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy » 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan. Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gül t ekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

^Orhan öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı ' 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UEFA 
Behice Hatko (Boran) 

VAN 
Mehmet Emin'Erdinç 
Kkıyas Kartal 
M. Salih Yıldız 
/ YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

| Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Adana 
(.lorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 

—^38>> £9<* 
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.367 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 

ADANA 
Haşatı Aksay 
Ali Bozdoğanoğiu 
Turhan Dilligil 
Ahmet Topal oğlu 
Tahir Yüeckök 

ADİYAMAN 
M. Arif Atakıy 
Süleyman Ari E Enire 
AFYON KARAIIİSAR 
Muşla fa Akalın 
Osman Attila 
'Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahsi 

A(UU 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Olâleltin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetincr 
Ahmet Dallı 
Orhan E mm 
Rıza Kuas 
Zühlü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
îhsan At a öv 
Hasan Akçalı oğlu 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

verilen oyların sonucu 

Üye. sayısı : 450 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 20 
Çekinserler : 5 

Oya katlimvyanlar : 249 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yolk) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nakit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgekan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç* 
Mehmet Zeki Yücel ürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M'. Emin Güudoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Haini Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cmnal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKATiE 
Ahmet Nihat Ak ay 
Oihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Pcrinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyascttin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

' ESkiŞEIIİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

Sabri Üzcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balın 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Mulıiddin Güven 
A. Coşkun Kırca . 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
t. Hakkı Tekin el 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş " 
Muzaff er Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
vLâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
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# Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELt 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

' ' KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevllet Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal' Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

ismail Sarıgöz 
SAKARYA" 

Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 

SllRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa « 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kürtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlfı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN ' 
Muslih Görentaş ^ 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

.ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrcttin Carıga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sanyüco 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KIRKLARELİ 
Hasa-n Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Şaban Erik 

ORDU 
Ferda Gül ey 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

. SAMSUN 
Yaşar Akal 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Çekin serler] 

ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 

BİTLİS 

Zarife Koçak 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KOCAELİ 
ismail Arar 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırık oğlu 
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[Oya katümıyanlar] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
ibrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAE 
Şevki Güler 
'Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal- Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

ARTVtN 
Turgut • Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
.Adnan Akın 
Fennî îslimyeli 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

SOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

\ BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim öktercn 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok ((Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan (I.) 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 
(B,şk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet 'Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (IB.) 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Küııçoğru 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

' HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin'Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşat (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Âdü Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
(t) 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Yedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR % 

Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hâmit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten. 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal î Bay azıt 

Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz . 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Bavan Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi, Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aiican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Oclyâkmaz 
M. Kemal Pal'aoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Sclâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Celâl Sungur 
(t. ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

»o<i 
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v 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

/ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet T opal oğlu 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAIIİSAR 
Mehmet Göbekli 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe ' 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALTKEStR ' 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 35 

Çekinserler : 2-
Oya katılmıyanlar : 322 

Açık üy61ikler : 5 

[Kabul edenler] 

1 ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topcubaşı 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Gükloğan 
Kevni Nedim oğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi ÖztüHk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmıi 1 Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Y'ılmaz 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan Sari 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köse oğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım | 

i İSTANBUL 
I Ali Esat Birol 

Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
I. Hakkı Tekine! 
Aydın Yalçın 

İZMİR ( 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 

' Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Güınüşpala 
Settar İkscl 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
• Mithat Dülge 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu i 

ı Enver Kaplan 
ORDU 

Raif Aybar 
Ferjdun Cemal Erkin 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Sera fettin Paktfr 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

StNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

1 TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

ANTALYA • 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Reşat Özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı ı 
AFYON KARAHİSAR 

Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Vli İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan \ 
Nevzat Güngör 

CORUM 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Mehmet Yüceler 
' KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR , 
Süleyman Onan 

KONYA 
Seyit Faruy Önder 

MAIiATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 

[Çekinserler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

KARS 
Turgut Göle 

[Oya katılmıyanlar] 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Cclâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (/B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
[Tüseyin Balan 
Osman ^iölükbaışı (İ.) 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğkı 
't.ıza Kuas 
^min Paksüt 
'Ivas Seçkin 
Tasan Tez 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bil^ehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

MUŞ 
Mermin Neftçi 

ORDU 
Ferda Gül oy 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

Cemal Yavuz 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlü 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Unrlas Kiintay 
İbrahim öktem 
Ö. Doğan Öz'türkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 
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ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muam mcr Baykan 
Şefik İnan 
Re'fct Seizıgitı (B.) 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM N 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan (İ.) 
Ilüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V. 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemâl Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Taksin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celal Kılıç 
O Sadık Ku'tlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
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Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ad alan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Şiııasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
(I.) 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Mu:.:afıeı- Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğkı 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

Selçuk Ay t an 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B,) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar , 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlfu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik • 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Örıol Sakar 
Nahit Yenişchirlioğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İBEet Oktay (1 Ü.} 
Seyfi Sadi Pencap 
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Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUg 
Kemal Aytaç. 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat ı 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 1 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN -
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahirıoğlu 
NamiK Kemal Tülıezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan \ 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 

[Açık üy 

Adana 
Çorum 
Diyarbakıı 
İstanbul 
Urfa , 

Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
S oy fi Kurt bek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu ı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Ay kan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 1 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

' Hamdi Orhon | 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

elikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

1 UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal , 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

» s o « 
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1967 genel bütçe ödeneklerinden bir kısmının E^e Üniversitesi bütçesine aktarılmasına yetki 
verilmesine dair kanun tasar"sına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk vok) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yüeckök 
AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalm 
Mehmet Göbekli 

ANKARA 
Ali Rıza Çotiuer 
Orhan Eren 
Rccai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avca 

' AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk . 
îsmet Sezgin . 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 100 
Redde den İCB : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 337 

Aeık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

. Arslan Topçubaşı 
DENİZLİ 

Zafer Nihat, Özel. 
DİYARBAKIR 

Metin Cizrcli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNH 
llhaımi Erteım. 

ELÂZSO 
Same t Gül do ğan 
Kevni Ncdimoğju 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

EŞKİŞLIIİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakary; 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Nas.it Sarıca 
Mahmut, Uygur 

GÜMÜŞANH 
Sabrı Özean San 

HAKKÂRİ. 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu • 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muşta fa Ertu ğrul 
Fnad Sirmen 
İ. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali İAytaş 
Muzaffor Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet, Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet, Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Gün er 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
M. Zlyaeddin İzerdcm 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sül ey m arı Ç a ğl a r 
Mithat Dülge " 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlıı 
Enver Kaplan 

,MU(TLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Rai? Aybar 
Feridun Cemal Eıkin 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Mazhhr Basa 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Serafettin Paker 

SAMSUN 
Yasar A kal 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
, Adil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi Özgi'ıç 

SİVAS 
TevEik Kora I tan 

TEKİRDAĞ 
İl yas Demir 
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TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ömer Usta 

Ali Rıza Uzuner 

URFA 

Halil Balkıs 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

S. Tekin Müftüoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

[ÇekinserlerJ 

KARS 
Turgut Göle 

[Oya Jcatilmty anlar] 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

TOKAT 
irfan Solmazer 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozcloğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Alı Karcı 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emro 
Alı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 

Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ . 
Ali ihsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlottin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

Orhan! Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölüıkbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Knas 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğh 

BİNGÖL 
Cemal Ynvnz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kcımal Damir 
Hasan üzcan 
Hamf Tczkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlar; Küntay 
îbrehim Öktem 

ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan (I.) 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 
Âtlı Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Rccaı tskenderoğiu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
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Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmcn 
İbrahim Etem KıLıçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Soy fi Orbon 
Osman özer 
Kaya Özdcmir 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinîısi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

Muzaffer Şamiloğlu 
(t.) 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdcmir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
thsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Falcih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlnı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

— 640 — 



M. Meclisi B : 18 18 . 12 . 1967 O : 1 

Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Conıil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbck 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ • 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

Orhan üztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan * Aral 
Hasan ünlü ' 

URFA 
Bohice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbaku 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eccvit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırık oğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

i>&<\ 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok). 

ADANA 
Tahir Yücekök 

ANKARA 
Ali Rıza Çctincr 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 

Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinscrler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
43 
35 

8 
0 

402 
5 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ELAZIĞ 
Kcvni Ncdimoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabri üzcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 

1. Hakkı Tekincl 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümügpala 

KARS 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

M AN İSA 
Mithat Dülgo 

[Reddedenler] 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

[Oya katılmıyanlar] 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 

Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşj 

AĞRI 
Abdülbfıri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrcvi 

AMASYA 
Ahmet Demiıay 
Nevzat Şener 
Ali Cclâlettin Topala 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

-:-

TRABZON 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

Kâzım Ulusoy 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
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Rccai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yükse? 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Oündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

Ahmet Çakmak 
Kemal Domir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkî (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan (I.) 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu ' 
Metin Cizreli 

Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDlRNH 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samct Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrinçck 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlıı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kullay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Arcn 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
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Osman Nuri Ulusay I 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci | 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdom (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS I 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
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Turgut Göle -
Celâl Nuri Koç 
Âdil Ivurtcl I 
Muzaffer Şamiloğlu 
(1.) 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu I 
Turhan Fcyzioğlu I 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun I 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaedditı İzcrdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
tsmet Kapısız 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih üzfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğhı 
Hamit Fcndoğlu 
tsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok I 

Önol Sakar 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Komalî Bayazıt 
Hacı Ahmet üzsoy 
Vcfik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
İbrahim Ay soy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güncş,tan 
Na/.mi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Poncap 
Turan Şahin 
İlhan Teki naip 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil üzsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican I 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şc raf ettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbck 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğln 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 
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TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Çcbi ı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Bchicc Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Muslih Görentaş (î. Ü. 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakıı 
istanbul 
Urfa 
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ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Erkmen Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müf tüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
18 NCÎ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1967 Pazartesi 

saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLÜECEK ÎŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Aknı ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair ikanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(2/400) (S. Sayısı : 311 ve 811 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 5 .12 .1967] 

2. — Devlet Orman işletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllan 
muameleleri hakkında düzenenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun tek
lifi ile , Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 
arkadaşının, 1963 ders yılında harb okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca vapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Milî Savun

ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 2/2, 
2/66; Cumhuriyet Senatosu 2/209) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 22 ye 3 ncü ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 942) [Dağıtma tarihi : 
12 .12 .1967] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezekeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/110; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 94 e 1 nci ek; Cumhuriyet ^ 
Senatosu S. Sayısı : 918) [Dağıtma tarihi : 
12.12.1967] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair Cumuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler halikında Millet Meclisi Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/77; Cumhuriyet Senatosu 1/745) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 158 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 920) [Dağıtma tarihi : 
12.12.1967] 

X 6. — 1967 ydı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/410, Cumuriyet Senatosu 1/829) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 451) [Dağıtma ta
rihi : 15 .12 .1967] 

X 7. —1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/411, Cumhuriyet Senatosu 1/830) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 452) [Dağıtma ta
rihi : 15 .12 .1967] 
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X 8. — 1967 genel Bütçesi ödeneklerinden, 
bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarıl
masına yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/415, Cumhuriyet Senatosu 1/831) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 453) [Dağıtma tarihi : 
15 .12 .1967] 

X9. — 1967 bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna ; 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko- j 
misyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec- | 
lisi 1/425, Cumhuriyet Senatosu 1/832) (M. | 
Meclisi S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : j 
15 .12 .1967] ! 

j 
X 10. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı j 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması | 
hakkında kanun tasarısı vs Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senütosu I 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez- j 
kereleri (M. Meclisi 1/407, Cumhuriyet Sena- ! 
tosu 1/828) (M. Meclisi S. Sayısı : 455) [Da- | 
ğıtma tarihi : 15 .12 .1967] | 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER i 
! 

A - İKİNCİ DEFA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK | 
İŞLER i 

B - BlRtNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, lângırt ve 
benzeri oyun alet ve makinaları hakkında ka-
anun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Ka-
rahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer 
Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi M. Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporlan, 
(2/301, 2/173, 2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

X 2. — işçilerin iyonizan radyosyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Mille tler-
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmalının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/342) 
(S. Sayısı : 310 ve 310 a ek) [Dağıtma tarihi : 
5 .12 .1967] 

3. — Gece öğretimi yapan istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine; dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12 . 12 . 
1967] 

X 4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma 
tarihi : 12 .12 .1967] 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Devlet orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 1960, 1961, 1962 
ve 1963 yılları muameleleri hakkında düzenlenen raporun sunuldu

ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/144, 3 160, 3 /291 , 3/415) 

Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane ve yedek parça depo müdür
lülerinin 1963 yılı bilanço raporunun sunulduğuna dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi (3/415) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 24 Haziran 1964 
Sayı : 506866/1190 

Konu : 'Devlet orman işletmeleri genel 
bilançoları nalkkmkla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane müdürlüklerinin Orman Ge
nel Müdürlüğünce düzenlenip Şayıştaya gönderilen 1900 yılı bilançolarının, 4914 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve bahis konusu müesseselerin ge
nel durumu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte sunulduğunu en derin saygılarımla 
arz eylerim. 

A. Âli Hemen 
Sayıştay Başkan V. 

Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste fabrikaları ile Anatamirhane Müdürlüğünün 1960 yılı Ge
nel blânçolan ile konsolide blânçosunun incelenmesi sonucunda düzenlenip Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Yüksek ıttılâlarına arz olunan rapordur 

8 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4918 numaralı Kanunun son fıkrasında (işletmelerin 
merkezce yapılacak genel bilançosu ile her işletmeye ilişkin bilanço, kesinhesaplar ile birlikte, 
yıl sonundan başlıyarak 7 ay içinde Sayuştaya verilir. Sayıştay incelemelerini 'bu işletmelerin mev
zuatına ve ticari isterlere göre yapar...) hükmünü kapsamakta olduğundan kanunun yürürlüğün
den bu yana her yıl olduğu üzere, Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ile Bolu Ana
tamirhane Müdürlüğünden her biri, 1960 yılında da Sayışitaya birer bilanço ibraz ettikten başka, 
bu bilançoları sözü edilen kanun gereğince birleştirmekte olan Orman Genel Müdürlüğünce de Or
man işletmeleri ve Kereste fabrikalarının genel bilançoları ve bu genel bilançolar ile Bolu Ana-
ıtamirfıaneısi bilançosunun birleşmesinden dıoğan Devlet Orman İşletmeleri, Kereste fabrikaları ve 
Anatamirihane Müdürlüklerinin 1960 yılı konsolide bilançosu Sayıştaya verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Orman işletmeleri ile kereste fabrikalarından her biri ve yine Bolu Anatamirhane Mü
dürlüğü tarafından verilen bilançolar, bunlara ilişkin özel hükümler ve ticari isterler dairesinde 
incelenip hükme bağlanarak gereken ilâmlar çıkarılmıştır. İşletmelerin ve Kereste fabrikalarının 
genel durumunu gösteren konsolide bilançonun incelenmesi sonucumda idari ve ekonomik yön
den tesıbit olunan genel mahiyeti haiz arza şayan ihusus aşağıda açıklanmıştır. 

446 
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İDARİ BÜNYE 

1. Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının ku ruluş ve miktarı : 
1959 iş devresi konsolide bilançosu münasebetiyle de arz olunduğu üzere; Devlet Orman işlet

meleri ve kereste faıbrikaları; 14 Haziran 1937 tarik ve 3204 numaralı Kanunla kurulan ve yurt 
ormanlarının yetiştirilmesi, korunması, imarı, işletilmesi işleriyle yükümlü tutulan Orman Genel 
Müdürlüğünün birer taşra teşekkülleri olup, bunlardan amenajman plânları dairesinde, ormanları, 
ekonomik isterlere göre teknik usullerle ısürekli bir ışekilde işletmek amaeiyle kurulan işletme
lerin 1937 yılından; ve birer sınai teşekkül olarak kurulan kereste fabrikalarının 1939 yılından; 

1erine b.a, 
ite olan 

Senesi 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

şlanmış ve Orman Genel Mudu 
bu teşekküllerin seneler itiba 

İşletme 
aidedi 

1 
7 

15 
15 
16 
20 
72 

101 
121 
121 
121 

Kereste 
Fabrika 
adedi 

— 
1 
1 
1 
1 
6 
8 

12 
12 
12 

rlü günün t ;eklifi, Tarım Bakanlığu 
riyle adetleri aşağıdaki tabloda gc 

Senesi 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
İ956 
1957 
1958 • 
1959 
1960 

İşletme 
adedi 

112 
113 
113 

85 
85 
85 
94 

101 
101 
101 
119 
131 
136 

Kereste 
Fabrika 

adedi 

8 
7 
9 
9 

10 
10 
11 
15 
15 
15 
16 
18 
18 

(Devlet Orman işletmeleri kereste fafbrikaları 1960 yılı ıgenel bilançoları) adı altında ba'sılı bi
lançolar ve izahnamesinin ıgcnel açıklamalar kısmında, Orman işletmelerinin 1960 iş dönemindeki 
sayısı 136, Kereste fabrikalarının 18 olarak gösterilmiş ise de, basılı bilançoların sonunda özel bi
lanço ve kâr ve zarar hesaJbı gösterilen Bolu Anatamirbanesi bu açıklamalar kısmımda zikredilmemiş 
olmakla beraber, konsolide bilançoya dâhil bulunmuştur. 1960 iş döneminde fabrika adedi, yuka
rıda gösterildiği üzere 18 olduğu halde, diğer taraftan basılı bilançonun 82 nci sayfasında fab
rikaların durumları başlığı altında bu aded 23 olarak gösterilmiş (Anatamitfhane dâhil) ise de, bun
lardan Kızılcahamam, Beylikalhır, Dokurcun, Aktaş, Kereste fabrikalarının 1960 yılında çalıştı-
rılmıyarak eski senelerde işletmeye açılarak görülen lüzum üzerine kapatıldıkları ve sözü edilen 
bilançoya bilgi için alındıkları anlaşılmıştır. 

2. Bütçelerin hazırlanması ve bunlardan yapılan harcama : 
A) Bütçelerin hazırlanması, 
Birinci maddede açıklandığı üzere; Orman Genel Müdürlüğünün 'birer taşra kuruluşu olup 

tüzel kişiliği do olmıyan ve bütün işlemleri Orman Genel Müdürlüğü adına yönetilmekte olan 
işletme ve fabrikaların bütçeleri ile iş plânları, 8 Haziran 1946 tarih ve 4914 numaralı Kanunun 
1 nci maddesinin ilik fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca verilen, 15 Şubat 1956 tarih ve 
4 - 6725 numaralı karara dayanan (Devlet Orman. İşletmesi ve döner sermayesi yönetmeliğinin) 
6 nci maddesine göre, önce İşletme müdürlüklerince hazırlanmakta, ve Başmüdürlüklerin düşün
celeri alındıktan sonra Orman Genel Müdürlüğüı ce düzenlenerek iş plânı ile birlikte incelenmek 
üzere Başmüdürlüklere gönderilmekte bulunmuştur. 

Istihsalât, imalât, nakliyat masrafları, sabit kıymetler, genel masraflar, orman bakım mas-

M. Meclisi (S. Sayışa :. 446) 
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rafları, satış masrafları, yardımcısı servisler, tahnit masrafları, mubayaa masrafları anafasılları 
ile lüzuımu kadar maddeleri kapsıyan bu bütçeleri icradan evvel tasdik edecek makam yönet
melikte yer almamış olmakla beralber, döner sermaye işlemlerinin gerelktirdiği sürat ve seyyali-
yete uygun olarak, neşet ettikleri katma bütçenin 1 nci derece ita âmiri Tarım Bakanlığının 
tasdikinden sonra yürürlüğe konula gelmektedirler. 

B) Tahsisat ve sarfiyat : 
Orman işletmeleri ve kereste faibrikalarmın bütçelerinin çeşitli tertiplerinden 1959 ve 1960 se

neleri itibariyle verilen ödenek ve yapılan harcamalarla 1960 iş dönemimde görülen artış ve azalış 
miktarı ve nisfbetleri bundan sonraki sayfalardaki tablolarda gösterilmiştir. 
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1959 ve 1960 yılları Orman İşletmeleri bütçelerinden verilen tahsisat ve yapılan sarfiya 
mukayese 

Tablo No.: 1 

Masrafın nev'i 
Yerilen tahsisat -

1959 1960 
Yapılan masraf 

1959 1960 
Masraft 

Artış 

İstihsal Mas. 
İmalât Mas. 
Nakliyat Mas. 
Sabit kıymet 
Genel masraf 
Or. Bakım Mas. 
Satış Mas. 
Yardımcı Ser. 

21 842 116 
3 556 181 

141 214 439 
127 329 090 
129 421 442 

87 090 573 
5 234 644 
2 127 956 

21 962 215 
3 366 484 

122 374 357 
70 808 475 

131 269 050 
40 821 204 

1 654 750 
1 000 000 

19 547 596,54 
2 969 857,48 

106 466 062,87 
42 579 141,43 

109 080 113,37 
54 515 411,52 

1 715 647;41 
732 034,77 

21 962 214,68 
2 923 095,61 

122 374 356,75 
26 602 840,48 
98 889 826,16 
35 968 000,75 
1 491 922,99 

2 414 618,1 

15 908 293,8 

337 605 865,39 310 212 257,43 18 322 912, 
Umumi azalış % si 8,2 

1959 ve 1860 yılları Kereste Fabrikaları bütçelerinden verilen tahsisat ve yapılan sarfiya 
mukayese 

Yerilen tahsisat 
1959 1960 

Tablo : 2 
Yapılan masraf 

1959 1960 
Masraft 

Artış 

Mübayenet bedeli 
İmalât Mas. 
Nakliyat Mas. 
Sabit kıymetler 
Umumi masraf 
Satış masrafı 
Tahmit masrafları 

46 012 739 
4 477 188 
2 757 453 
19 853 175 
4 438 098 
1 577 746 

m 942 

ti 828 101 41 246 358,84 
5 625 061 4 477 187,15 
2 701 287 2 461 382,09 
6 395 851 2 101 296,31 
5 332 619 3 725 977,32 
371 013 613 851,09 
74 288 65 591,09 

41 828 100,01 
5 625 060,13 
2 701 286,99 
1 279 256,19 
4 213 634,99 
280 494,87 
71 286,33 

581 741,1 
147 872,9 
239 904,9 

487 657,6 

5 695,2 

54 691 643,89 55 999 119,51 2 462 871,9 
Umumi artış % si : 2,3 
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Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, işletmelerde istihsal edilen stok kıymetini teşkil 

eden istihsalât ve nakliyat masrafları genel toplamı 1959 iş yılında 126 013 659,41 lira iken 1960 
yılında ortalama olarak % 14,5 nisbetinde bir artışla 144 336 571,43 liraya çıkmış olup buna kar
gılık yine stok kıymetinin bir unsurunu teşkil eden imalât masrafları ise 1,57 nisibetinde aza
lışla 2 969 857,48 liradan 2 923 095,61 liraya düşmüştür .Sabit kıymetler satmalma masrafları, Or
man bakım masrafları, satış masrafları, genel masraflar hesaplarında da, 1959 yılma nazaran 
1960 yılında tabloda gösterilen nisıbetlerde azalış kaydedilmiştir. 

Tablonun incelenmesine devam olundukta işletmelerde % 12,35 nisbetinde istihsal masrafla-
rındaki artışa karşılık tomruk istihsalinin % 5,07, maden direk istihsalinin % 2,02 nisıbeti 'gibi cüzi 
miktarda artışları, ve hele tel direk istihsalinin % 51,12 nisbetinde azalışı karşısında istihsal 
masraflarmdaki % 12,35 nispetindeki artışın, istihsaldeki artıştan ziyade genel fiyat ve maliyet fi
yatı artışlarından ileri geldiğini açıkça göstermekte ve kereste fabrikalarında, 1959 yılma nazaran ima
lâtın yumuşak kerestede 17 212 metre 'kü'b (•% 22) azalmasına, sert kerestede de 15 285 metre 
külb (% 57) artmasına ki sonuç olarak aradaki fark olan 1927 metre küb kadar azalmasına; 
yine parkede de % 48 azalmasına rağmen müıbayaa, imal, nakliye masraflarının sırası ile 
% 1,4; % 25,63; % 9,7 nisbetlerindeki artışlarıda bu hususu teyidötmekte bulunmuştur. 

Genel olarak, 19G0 yılında 1959 yılma nazaran işletmeler sarfiyatı % 8,2 azalış, kereste fabri
kaları ise % 2,3 artış göstermiş bulunmaktadır. 

3. Genel masrafil'ardaki artış ve azalışlar : 
işletmelerde; 
1960 <iş döneminde orman işlelfcmiesi bütçesinin genel masraflar bölümünden 98 889 826,16 lira 

masraf yapılmış olup 'bu bölümün 1959 yılma nazaran artış ve azalış kaydeden maddelerinin 
birbirinden düşülmesinden sonra, bölüm itibariyle, 1959 iş dönemine nazaran % 9.34 nisbetinde 
10 190 287,21 liralık bir azalış mevcuttur. Konsolide bilançonun eklerinden bulunan Kesinhesap 
cetvellerinin genel masraf bölümüne ilişkin olanının incelenmesi sonucunda, bölümün önemli mik
tarlarda artış ve azalış kaydeden ımaddeüeri 'aşağıda gösterilmiştir. 

Artış kaydedilen maddeler 
Masrafın nevi 1959 

Maaşlar 16 863 700,63 
Ücretler 44 529 287,68 
Hizmet vasıtaları tamir 'giderleri 2 611 048,85 
Emekli keseneği 2 992 612,76 

1960 

19 715 071,71 
49 059 653,7'2 

3 068 434,80 
3 462 001,56 

Artış miktarı 

2 851 371,08 
4 530 366,04 

457 386,01 
469 388,80 

% si 

16,90 
10,17 
17,52 
15,68 

Azalış kaydededen maddeler 
Masrafın nevi 

'Sigortalar 
'Temsil masrafları 

1959 

15 792 050,53 
4 567 885,24 

1960 

538 609,21 
1 319 03'3,92 

Azalış 'miktarı % si 

15 253 441,14 
3 248 851,32 

Artış kaydeden maddelerden en fazla artış kaydedeni % 10.17 riislbetmde 4 530 366,04 lira artışı 
ide ücretler olup 'bunu 16.90 nisibetinde ve 2 851 371,08 lira artışı ile maaşlar ve yine maaş ve ücret
ler lüle ilgisinden ötürü vte 15.68 ni&bet ve 469 388,80 lira artış ille emekli keseneği takibet-
mekttedir ki bu artışlar, yılı içerisinde yeni tâyin ve terfi giibi oTaylara bağlanacak normal bir 
seviyede bulunduktan başka, 1960 yılı içinde 5 yeni 'işletmenin kurulup h'izmlete açılmasını ge
rektirdiği maaş, ücret ve dolayısiyle emekli keseceği Sarfiyatının da bu artışta eftkilsi bulunmuş
tur. Hizmet vasıtaları işletme giderleri 1959 yılma nazaran 1960 yılında aşağı - yukarı binde 12 
gibi cüzi bir artış kaydlederken hizmet vasıtaları tamir giderleri % 17.52 nisibetinde 457 386,01 lira
lık bir artış göstermiştir ki, bunun da nakil vasıtalarının yıpranmış ibulunması sonucumda tamir
lerinle ihtiyaç duyulması fcanaaltini vermiştir. 
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öenel masraflar bölümlünün azalhş kaydeden m'ad'delerinden yolluklar, büro masrafları, ilân ve 

propaganda masrafları maldlddUerıindıeki azalışların çok cüzi olmasına karşılık «sigorta masrafları 
maddesi 1959 yılında 15 792 050,35 lira iken 1960 yılında 15 253 441,14 lira 'azalış 'ile 538 609,21 li
raya düş'tüğü görülmüştür. Bu 'büyük miktardaki azalış gerçek bir azalış olmayıp bunun 
15 013 452,05 lirasının, Albonman 'Sigortası aidi altında genel masraflar hesabından 1959 yılında ya
pılan masrafın 1960 yılından itibaren yapılmasına son verilmiş olmasından illeri ıgelmişıtir ki key
fiyet, işletmenin patrimuvanma intikal etmemiş olan dikili ağaçların korunmasının, işletme bütçe
sine değil, bir kamu hizmıeti olması yönünden Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesini ilgilendi-
ren harcamayı müstelzim bulunduğu yolumda, Sayıştay Genel Kurulunca, 1958 ve 1959 sarfiyatı 
münasebetiyle verilen kararlara, Orman Genel Müdürlüğünce uyulması sonucu bulunmuştur. 

(Not : Abonman Sigortası olarak 1958 ve 1959 yıllarında ayrılan 16 413 630 lira ile 15 013 452,65 
lira ki topluca 31 427 082,65 liranın 31 Aralık 1.961 tarih ve 19592 numaralı mahsup fişi ile Genel 
Müdürlük cari hesabına aktarılmak suretiyle gereken düzeltmenin 1961 yılında yapıldığı anlaşıl
mıştır.) 

Genel masraflar bölümünün' maddeleri arasında 1960 yılında asıl azalma, temsil masrafları 
maddesinde olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan 1959 iş dönemi işlemlerine 
ait raporda belirtildiği üzere; 4914 numaralı Kanunla kazandıkları ticari nitelikleri icabı, işlet
melerin ve kereste fabrikalarının, bir tedbirli tacirin tutumu dairesinde, kurum ve derneklere 
bağışta bulunması, Sayışltayca da kanuna uygun olacağı düşünülmüş ise de, bu bağışlar 1957 yılı 
sonuna kadar miâkul hadde tutulmakta ve eacümle 1957 yılında yelkûn itibariyle 28 368 liradan 
ibaret bulunmakta iken, 1958 yılında 3 000 000 civarında ve 1959 yılında 3 979 055,04 lira ola
rak ve 4914 numaralı Kanunun öngördüğü amaçtan uzaklaşılımaik suretiyle bağışlarda bulunul
muştur. 27 Mayıs 1960 devriminden sonra, bu israfil tutuma ve hattâ, Sayıştaym tenkidi üzeri
ne, temsil masrafları maddesinden bağışta bulunmak suretiyle masraf yapılmasına son verilımiş-
tir. işte bu mâkul tedbirler sonucunda 1959 yılında 3 979 055,04 lira olan aynî ve nakdî bağış
lar miktarı, 1960 yılında işbu rapoıra bağlı cetvelde görüleceği üzere, topluca 2 862 264,78 liraya 
inmiştir. Işlbu miktar 27 Mayıs 1960 devrim tarihine kadar yapılmış masraf olup, bu tarihten 
sonra, esasen bağış yapılmasına son verilmiştir. Bu 2 802 264,78 liradan 345 958,43 lirası kurum 
ve derneklerden geri alındığından geri kalan 2 516 306,35 liranın müsebbiplerinden takibi ica-
betm'ekte bulunmuştur/ Zira kurum ve derneklere yapılmış, bulunan yardımların 27 Mayıs 1960 
devriminden1 sonra bunlar adına borç kaydedilerek tahsiline teşebbüs edilmiş ise de, sonradan, 
Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışma neticesinde, bu Bakanlık Baş Hukuk Müşavirliği bu yar
dımların birer satış akdinden ibaret ve bu akitlerin tamam bulunıması itibariyle butlan sebebi 
görülmediğinden kurum ve derneklerden geri alınmasının doğru olmıyacaği; ancak kanun ve 
yönetmelik hükmüne aykırı olan bu gibi işlemlerden dolayı idarenin uğradığı zararların buna 
selbelbilyet verirmiş olan sorumlularından aranılması gerekmiş olduğu; mütalâa olunmuş; ve diğer ta
raftan Orman işletmesinin 1953 - 1959 yıllarına ilişkin bilançolarının incelenmesi neticesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilen bu yıllara ait raporların Millet Meclisi Sayıştay Ko
misyonunca görüşülmesi sonumda verilen 15 . 4 . 1963 tarih ve 23 numaralı kararın 3 ncü fıkra
sı ile (... Sayıştaym Komisyonumuzca da tastvibedilen noktayı nazarına idarece de iştirak edil
mekle beraber yardımların taniıaınen bütçeden çıkarıldığı ve tatbikata da bu suretle veçhe ve
rildiği ve mesulleri hakkında da kanuni takibata geçildiği, komisyon huzurunda idare mümessille
ri tarafından beyan edilmiş olup, idarenin bu yardımları bütçe fasıllarından çıkarması komis
yonumuzca da maslahata uygun görülmüş ve diğer taraftan mesulleri hakkında takibata geçil
miş olduğu bildirildiğine göre, bu bapta ayrıca karar ittihazına lüzum görülmemiş ve ancak 
talhlkikat sonuçları hakkında murakabe imkânının sağlanması zımnında, bilançonun aktifinde 
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(Hususi taklibe tabi alacaklar) pasifinde (Hususi ıtakilbe talbi alacaklar karşılığı) namı ile göste
rilmiş hesaplara, 1958 ve 1959 yıllarında kanuna muhalif şekilde yapılan teberruat miktarı ola
rak ceman 6 387 086,79 lira kaydedilmek suretiyle bilançonun tashihine) karar verilmiş oldu
ğundan, 1960 yılında da 27 Mayıs 1960 tarihine kadar aynı mahiyette bağış olarak ödenmiş olan 
2 516 306,35 liranın sözü edilen 6 387 086,79 liraya eklenmesi suretiyle hâsıl olan 8 903 393,14 
liranın bu hesaplarda müsebbiplerinden takibi lâzımıgelmekte bulunmuştur. 

Ancak, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra, bu bağışlar, ilgili kurum ve dernekler adına borç 
kaydedilmiş, hinnetice bilançoda, aktif kısmında, müessese alacaMarı kısmında yer almış; ol
duğundan, mükerrerliğe meydan vermemek üzere, müessese alacaklarının -tutarı olan 65 225 271,75 
liradan 8 903 39(3,14 liranın düşülmesi ile kalan 56 321 878,61 liranın, bilançoda alacaklarımız he
sabının (A) fıkrası olarak; takibi gereken bu bağışlar miktarı 8 903 393,14 liranın da özel takibe 
bağılı alaealklar adı ile ve müsebbiplerinden takibedümek üzere (ıB) fıkrası olarak; gösteril
mesinin gerekli olduğu ve bilançonun bu yolda düzeltilerek onaylanması gerektiği düşünülmüş
tür. 

4. Kereste fabrikaları genel masraf bölümünün çeşitli maddelerindeki artışılar normal bulun
duğundan bu hususta tenkide değer bir cihet bulunmamıştır. 

5. Kanuna aykırı inşaat : 
1959 iş dönemine ait konsolide bilançosu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 

olan raporun 7 nci maddesinde tafsilâtlı olarak ara edildiği üzere, 4914 numaralı Kanun uya
rınca Bakanlar Kurulunca kabul edilen esasları kapsıyan yönetmeliğin 1 nci maddesine göre, 
Onman İşletmeleri döner sermayesinden yapılması gereken inşaat; bedeli 50 000 lirayı aşmıyan 
bölge şefi idare ve ikamet binaları ile, bakım ve muhafaza memurluğu binaları, ahır, depo, han
gar, kulübe, baraka, samanlık, garaj, yangın kule ve kulübeleri, işletme görevleri ile ilgili inşa
at ile bir de, 6831 numaralı Kanunun 31 nci maddesi gereğince orman içinde veya civarında bu
lunan köylerin cami, köy yolu, ve köprü gibi ortalk ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle müsaido-
lan yakın ormanlardan tarife bedeli alınmaksızın kerestelik ağaç müsait değilse istif yerinde kes
me ve nakil ücreti alınmak suretiyle kerestelik tomruk verilmesinden ibaret olup, bu mahiyette
ki tasarruflar dışında döner sermayeden inşaat yapılmasına ve tomruk ve kereste verilmesine 
imkân elvermediği halde, Kilis işletmesi döner sermayesinden, zamanın Tarım Bakanının şifa
hi emri ile, Asıma Fidanllık Müdürlüğü için pekmezbane inşaatı; Kız Yetiştirme Yurdu inşaatı; 
Başmüdürlük adına kurulu tuğla ocağında çalışan işçi yevmiyeleri; veterinerlik lojman inşaatı; 
Merkez Şakır Atik ve Hacıyusuf camileri; Kilis merkez su deposu inşaatı; Kilis Lisesi için sıra 
yapımı; Kilis'in (Humbelek) mevkiinde Başmüdürlük adına başmüdür evi; Başmüdürlük sitesi 
adı altında çeşitli lojmanlar; şoför lojmanı; Başmüdürlük misafirhanesi; orman muhafaza me
murları kurs binası inşaatı; Başmüdürlük adına kamullaştırnlan fidanlık ve ağaçlandırma sahası 
istimlâki işli eri; yaptırılmak suretiyle kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak, genel veya katma büt
çeyi ilgilendiren işler gördürülmüş ve bu suretle topluca döner sermayeden 820 851,82 liranın 
sarfına sebebiyet vermiş olduğundan, keyfiyetin 1959 yılı konsolide bilançosunun incelenmesi so
nucunu kapsıyan raporla Türlkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmesi üzerine, Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonunun 15 Nisan 1963 tarih ve 23 numaralı mazbatasının 11 nci maddesi ile 
(... Sayıştay görüşüne komisyonumuzea da iştirak olunmuş ve komisyon huzurunda idare tem
silcileri, keyfiyeti teyidederelk mesulleri hakkında gerekli takibata geçilmiş bulunduğunu temsil-
oiler beyan etmiş, olduğundan, bu hususta baş'kaea karar ittihazına mahal kalmayıp, ancafk taki
bat neticelerinin idarece ilgili bilanço ve eklerinde gösterilmek suretiyle murakaibe imkânımın 
sağlanıması lâzımgeldiği takarrür ettirilmiş ve buna binaen 1959 konsolide bilançosunda aktif 
kısmının yapılmakta olan işler hesabında yer allan mezkûr 820 851,82 lira, bu hesaptan çıkarı 
laralk hususi takibe tabi alacaklar hesabına aktarılmak suretiyle, blânçonun ıslah olunduğu) karar
laştırılmıştır. Bu kanuna aykırı inşaata 1960 yılında da devam edilerek : 
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Humbelek mevkiindeki misafirhane için 
Merkezdeki camiler için 
Kurs 'binası inşaatı için 
Kilis Kız Enstitüsü, portatif Ibaralka için 
Pekmezhane için 
Merkez su deposu için 
Başmüdürlük namına site binası için 

» namına şoför lojmanı umumi 
» namına umumi binalar inşaal 

Loj. için 
ti için 

Lira 
117 150,95 
21 353,84 

220 089,57 
2 604,39 

' 19 176,64 
8 398,00 

24 297,64 
119 511,80 
180 612,95 

713 195,78 lira 

ki eem'an 713 195,78 lira harcanmış olduğundan, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun bu kararı 
uyarınca işbu 713 195,78 liranın 1959 yılında harcanmış bulunan 820 851,82 liraya eklenmesi ile elde 
•edilen 1 534 047,60 liranın 1960 konsolide bilançosunda yapılmakta olan işler hesabından düşülerek 
(özel takibe 'tabii 'alacaklar) hesabına aktarılması suretiyle blânçonun düzeltilerek onaylanması ge
rekeceği düşünülmektedir. 

1959 ve 1960 yıllarında yapılan bu kanuna aykırı inşaat dolayısiyle, Kilis Orman İşletmesinin 
1960 yılı ısonunda 2 265 481,50 lira zarar kaydetmiş olması da Yüksek Meclisin ıttılaına arzı gere-
iken hususlardan bulunmuştur. 

(Not : 1960 konsolide blânçosu hakkındaki raporun Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sı
rasında Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından; Kulis Orman İşletmesinin 1962 iblânçosun-
da yapılmakta olan İşler hesabında bir kıymet kalmadığı, bu hesabın tasfiye edilmiş bulunduğu, bu 
İtibarla nazım hesaplardan indirilmek ısuretiyle blânçoda düzeltme yapılmasına lüzum olmadığı 
açıklanmış ise de, konumuzu teşkil ©den işletme iş dönemi 1960 yılı olduğundan, bu yıla ilişkin blân
çonun yukarıda 'belirtildiği üzere düzeltilerek onaylanması gerekmektedir. Ancak 1959 yılı konsolide 
ıblânçosuna ilişkin olup Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan raporun 6 ncı maddesinin sonuna 
ilâve olunan not da, Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre, söz 
konusu inşaatın Millî Eğitim Bakanlığı ile TarımBakanlığına (Ziraat ve Voteriner işleri) bedelleri 
karşılığında devredildiği ve diğer inşaatın ve aynen yapılan bağışların bedelen veya aynen ilgili 
müesseselerden geri alınmasına teşebbüs edilip kısmen geri alındığı 'belirtilmiş ve hu itibarla Genel 
Müdürlükçe ıbu hususta gereken takibatın yapılıp hesabın tasfiyesi cihetine gidildiği anlaşılmıştır.) 

6. Kadrolar : 
Yüksek Meclise sunulan 1959 ve daha evvelki yıllar konsolide 'blânçolarma ilişkin raporlarda 

da arz edildiği üzere, Orman İşletmeleri ve Kereste Fabrikalarında çalıştırılan personelden bir kıs
mı maaşlı olup, bunlar 3204 numaralı kuruluş kanunu ile bu kanuna ek kanunlara (bağlı kadro 
cetvellerine dayanılarak maaşlarını katma bütçeden almakta ve fakat işletmelerde ve fabrikalar
da çalıştıkları için, bu teşekküllerin masraf bütçelerine intikali için hesabı cari mektupları ile, kat
ma bütçe saymanlarmca ilgili işletmeler saymanlıklarına mal edilen bu istihkaklar, bir taraftan 

•Genel masraflar (maaşlar) hesabına zimmet, diğer taraftan Orman Genel Müdürlüğü hesabı ca
risine matlup kaydedilmekte; sonuç olarak katma bütçenin (B) işaretli .cetvelinde gelir olarak 
yer almaktadır. 

Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarında çalıştırılan personelin çoğunun kadroları ise dö
ner sermayeden tatbik olunup, orman işletmeleri ve döner sermayesi yönetmeliğinin 5 nci madde
si uyarınca ihtiyaca ıgöre Orman Genel Müdürlüğünün tanziminden ve Maliye Bakanlığının dü
şüncesinin alınmasından sonra Tarım Bakanının onayı ile uygulanır ki bu kadroların bir kısmı 
barem içi, diğer kısmı İbarem dışı ücret kadrolarıdır. 
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1959 ve 1960 yıllarında mevcut kadrolarla çalıştırılan personel sayısı mukayeseli olarak aşa

ğıda gösterilmiştir. 
A) ORMAN İŞLETMELERİNDE : 

(Barem içi Barem dışı Yekûn Tahsisat 
adet adet adet Lira Kuruş 

1960 1 909 11 598 13 507 72 605 400,00 
1959 1 909 11 -598 13 507 65 638 650,00 

/ / / / 
Artan Kad. — — 6 966 750,00 
Beyanı : 
Mevcut kadrolarda artış olmamasına rağmen ödeneğin 6 966 750,00 lira artmasının, 7 244 sa

yılı kanunun 5 nci maddesindeki 3 üst dereceye kadar tâyin yapılalbileceği 'hakkındaki ihükmain 
1960 yılında uygulamıya konulmasının gerektiği artış olarak kabulü lâzımgelir. 

Kullanılan Kadrolar : 

Barem içi Barem dışı Yekûn Tahsisat 
adet adet .adet Lira Kuruş 

1960 1 749 10 263 12 012 63 692 1200,00 
1959 1 755 10 043 11 798 56 751 560,00 

/ / / / 
Fazla Kul. 6 + 320 + 214 '6 940 640,00 
Beyanı : 
Barem dışı kadrolardan fazla kullanılan 214 adedinin ödeneği : 

1 134 628.00 
7244 No. lu Kanunun 5 nci maddesinin uygulama sonucu 5 806 012.00 

Vukubulan artış 6 940 640.00 

1959 kadro vaziyeti: 

Barem içi 
Aded 

Mevcut 1 909 
Kullanılan 1 755 

Münhal kalan 154 

1960 kadro vaziyeti : 

Barem içi 
Aded 

Mevcut 1 909 
Kullanılan 1 749 

Münhal kadro 160 

Barem dışı 
Aded 

1 555 

Yekûn 
Aded 

11 598 
10 043 

v 

13 507 
11 798 
V 

1 709 

Barem dışı Yekûn 
Aded Aded 

11 598 13 507 
10 263 12 012 

1 335 1 495 
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B) FBRlKA VE ANATAMÎRHANE : 

Mevcut kadrolar 

Barem içi 
Aded 

Barem dışı 
Aded 

Yekûn 
Aded 

Tahsisat 
Lira K. 

İ960 
1959 

52 ' 
52 

235 
235 

287 
287 

1 699 200 00 
1 556 500 00 

Kadro fazlası — — — 142 700 00 

Beyanı : 
Mevcut kadrolarda artış olmamasına rağmen ödenek miktarındaki artışın 7244 sayılı Kanunun 

5 nci maddesinin 3 üst dereceye kadar cevaz vermesinden ileri geldiği, 

Kullanılan kadrolar : 
Barem içi 

Aded 

1960 50 
1959 50 

Fazla kullanılan — 

Barem dışı 
Aded 

229 
229 

Yekûn 
Aded 

279 
279 

Tahsisat 
Lira 

1 634 400 
1 496 800 

137 600 

K. 

00 
00 

00 

Beyanı : 
7244 sayılı Kanunun getirdiği artış 137 600.00 

1959 kadro vaziyeti: 

Barem içi Barem dışı Yekûn 
Aded Aded Aded 

Mevcut 52 
Kullanılan 50 

• V . 

Münhal kalan 2 

1960 kadro vaziyeti: 

Barem içi 
Aded 

Mevcut 52 
Kullanılan 50 

Münhal kalan 2 

235 
229 

V 

6 

Barem dışı 
Aded 

235 
229 

6 

287 
279 

8 

Yekûn 
Aded 

287 
279 

8 

Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, orman işletmesinde 1959 ve 1960 iş dönemlerinde 
1 909 adedi barem içi, 11 598 adedi barem dışı ki ceman 13 507 aded ücret kadrosu mevcut bu
lunmuş, yani 1960 yılmda, 1959 yılma göre kadrolarda bir artış kaydedilmemiş olup, sonuç ola
rak kadro ihdası bakımından keyfiyet 1960 yılmda tasarruflu bir tutum arz etmiştir. îşbu 13 507 
aded kadrodan 1959 yilmda barem içi ve dışı olarak 11 798 adedinin kullanılmasına karşılık 1960 
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iş döneminde 214 fazlası ile 12 012 adedi kullanılmış olup, kadro mevcudu artmlmamış iken mev
cut kadrolardan 214 adedinin daha kullanılması; 1960 yılında yeniden kurulup faaliyete geçirilmiş 
olan 5 aded işletmenin personel ihtiyacına ayrılmış olması ile izah olunmaktadır. 

1960 yılma kadar kadrolarda sürekli bir artış bulunduğu halde 1960 yılında bu hareketin dur
durulduğu, ancak mevcudolup da kullanıl'mıyan kadroların kullanılması cihetine gidildiği; diğer 
taraftan, tabloların incelenmesine devam olundukta; kereste fabrikaları ile Anatamirhane Müdür
lüğünde de kadro artışı olmadığı ve kullanılan kadro adedi ihtiyaç çerçevesi dâhilinde kaldığı 
cihetle bu bakımlardan arpa değer bir husus bulunmamıştır. 

7. Ek görev olarak kullanılan kadrolar : 
1959 yılı sonuna kadar ücret kadrolarında yıldan yıla doğan artışların önemli nedenlerinden 

biri de, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarında ya da işletmelerde çalışmakta olan 
teknik elemanların her birine işletme döner sermayesinden, yönetmeliğin 5 nci maddesi hükmü uya
rınca ihdas olunan kadrolar karşılık tutularak ek görev adı altında ek ücret tediyesi cihetine gidil
mesidir. Halbuki ek görev, belirli bir kadro ile müstakillen asli görev olarak yapılması zorunlu 
bir hizmetin, asilinin henüz atanmamış ya da ayrılmış olması suretiyle açık kalmış olması halinde, 
asilin atanmasına kadar geçici süre için, mevcut elemanlardan birine asli görevleri yanında ikinci 
bir görev olarak yaptırılması demek olup, 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin gerektirdiği istih
dam tarzı da bundan ibaret bulunmuş sonuç olarak, bu istihdam tarzı her hangi bir idarenin per
sonelinin tamamına değil, bu personelden bâzılarına aidolması ve bundan da yukarda arz edildiği 
üzere muvakkat geçici süreli bulunması gerekli bulunmuştur. Hal böyle iken, yukarda açıklandığı 
üzere, 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin öngördüğü amaca aykırı olarak, 1955 yılından iti
baren takibolunan bu tutumun icaibı olmak üzere, Orman İmar ve bakım Başmüşavirliği ve Müşa
virliği, Orman İstihsal Başmüşavirliği ve Müşavirliği, kısım müdürlüğü ve Orman İstihsal bakım 
(re koruma teknisyenlikleri ve muavinlikleri gibi adlarla bu yıl da ihdas olunan 850 aded kadro, 
1956 yılında 1 200 e, 1957 yılında 1 600 e, 1958 yılında 1 700 e çıkmış ve İm kadroların çıoğu yu
karıda arz olunan teknik elemanların her birine ek ücret mahiyetinde ödemeye ayrılmış, 1959 
yılında ise bu suretle ayrılan kadro adedi 1 511 adedi bulmuştur. 

Bu istihdam şeklinin bir yönden genel eleştirme konusu olması bakımından, bu yıllar rapor
ları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine Sayıştayca arzı cihetine gidilmekle beraber, diğer yönden 
yukarıda adları yazılı kadroların idari görevler olması itibariyle bu idari görevlerin Başmüdür
lük İşletme Müdürlüğü, Bölge şefliği gibi idari görev yapan teknik elemanlara verilemiyeeeği 
çünkü iki idari görevin 18 nci maddeye göre bir şalhısta toplanamıyacağı yolunda kazai yönden-
de uygulamaya yön verilmek üzere, Sayıştay Genel Kurulunca alman kararın Orman Genel Mü
dürlüğüne bildirilmesi üzerine, bu kadroların adları 1960 yılında (ıMühendis) olarak değiştiril
miş bulunmaktadır. Halbuki 1955 - 1959 yıllarına aidolarak Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulan raporların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, önemli olan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arza sebdbolan cihet; ek görev kadroların şu veya bu adlar altında oluşu değil, mevcut 
teknik elemanların tamamına (Katma Bütçenin merkez ve taşra kuruluşlarında çalışanlar da dâ-
dil) ek bir ödeme sağlanmış olmasıdır. 

İşte, (Sayuştayın 1955 yılından itibaren bu yolda vermiş olduğu raporlar üzerine Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonunca verilen 15 . 4 . 1968 tarih ve (23) numaralı kararın (8) nci maddesinin 
(A) fıkrasında özetle; (.... ek görev kadro unvanları ister idari, ister meslekî olsun, keyfiyet, 
halen mevcut elemanlara munzam ücret sağlamak için ihdas edilmiş kadrolar olduğu yolunda Ko
misyonumuzca tdbellür eden ve komisyonumuz huzurunda idare temsilcilerinin beyanları ile te-
yidedilmiş bulunan 'kanaati değiştirecek mahiyette bulunmamıştır. Zira, kammi ek görev, müs
takil bir şajhıs tarafından ifası zaruri ve bu yüzden kadroya bağlı bir hizmetin asilinin ayrılması 
veya henüz tâyin edilmemiş olması halinde asilin tâyinine değin, mevcut elemanlardan birine mu
vakkat bir müddet için ifa ettirilmesi demektir. Halbuki, hâdisemizde ve meselâ muayyen bir iş
letme bölgelerinde muayyen bir iki münhal hizmetin, mevcut persıonelden bir veya ikisine bu 
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suretle ifa ettirilmesi mevzuubahsolmayıp bilâkis Orman Genel Müdürlüğünün gerek merkez ve 
eğerek taşra teşkilâtında Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Fen Heyeti azaları, şube müdürleri 
Ş'iılbe şefleri, başmüdür olarak çalışan ve katma 'bütçeden maaş alan Orman mühendislerine ve 
gerek fiilen orman içinde ve işletmelerde çalışan işletme müdürleri, bölge şefleri ye diğer teknik 
elemanlara kamilen ve devamlı olarak ek görev namı altında tediyat yapılmaktadır ki bu da 
bu elemanlara ikinci bir istihkak sağlamaktan başka bir şey değildir...) denilmek suretiyle 
Millet Meclisi Sayiıştay Komisyonunca, orman idaresi tarafından uygulanagelmekte olan bu is
tihdam şeklinin kaldırılmasına karar verilmiş; sonuç olarak, Komisyonca orman idaresinin bu 
yoldaki tasarrufu caiz görülmemiştir. Bahse konu 1960 iş döneminde de orman idaresince 1914 
aded ücretli kadronun yukarıda tafsilâtlı olarak açıklandığı üzere ek görev olarak kullanılmış 
•olmasının 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmüne aykırı bulunduğu Millet Meclisi Sayış
tay Komisyonunun sö'zü edilen 15 . 4 . 1963 tarih ve 23 sayılı kararı ile doğrulanmış bulunmak
tadır. 

8. Özel kişiden alınan para; 
Kilis Orman işletmesinin âcik ihtiyaçlarını karşılamak için 31 . 12 . 1959 tarih ve 10 - 6 nu

maralı alındı ile Aıbdulkadir Kulıoğlu adındaki birinden mevzuata aykırı olarak 173 202,62 lira 
.borç para alındığı ve bu miktardan 63 000 lirasının 15 . 1 . 1960 tarihinde 36 - 1269 sayılı fişle, 
geri kalan 110 202,62 lirasının da alındığı tarihten 19 gün 'sonra 19 . 1 . 19G0 tarihinde 1263/46 
sayılı fişle adı geçene geri verilerek borç kaydının kapatıldığı görülmüş ve bu bakımıdan her 
hangi bir ilişik kalmamış ise de, âcil ihtiyaçlar için dailıi olsa, ö!zel kişi veya kurumlardan borç 
para alınabileceğine dair orman mevzuatında ceeaz verici bir hüküm bulunmadığı gibi, işletme
lerin kuruluşundaki amaçlar dışında birtakım çalışmalarda bulunması için gerekli paranın sağ
lanması konusunda özel kişiye başvurmak Devletin itibarını kıracağından başka, bu kişinin veya 
akrabasının orman işletmesine karşı taahhüde girişmeleri halinde, işletmenin minnettar bir duru
ma düşmesine de selbe'biyet vereceğinden bu işlemin, her yönü ile sakıncalı bulunması itibariyle 
kabulüne imkân ıbulunmadığı aşikârdır. Bununla beraber, konsolide bilanço raporunun Sayıştay 
Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından, özel ki
şiden istikrazda bulunmanın o zamanki Bakanın emri ile yerinde yapılmış olduğu, Genel Müdür
lükçe olaya ıttıla kesbedilince alınan paranın derhal geri verdiril diği ve bir daha bu yolda hare
kette bulunulmasına mâni olunduğu bildirilmek 'suretiyle bu sakıncalı tutumun önlendiği anlaşıl
makta ise de, keyfiyetin bilgi için Yüksek Meclisin ıttılâlarma sunulması uygun mütalâa olun
muştur. 

9. Döner ısermaye kadrolarında çalıştırılan Tarım Mühendisleri : 
İşletme döner sermayesinden Tarım mühendisleri adı ile alman kadroların bir kısım tarım 

mühendislerine ek 'görev olarak verildiği ve bu kadroların ihdas gerelkçcsi olarak da ormanlara 
arız olan haşaratla mücadele, orman mühendislerinin görevleri cümlesinden olmaikla beraber bu 
mücadelenin, teknik ve tecrübe bakımından mücehhez tarım mühendisleri ile de takviye edilmesi 
ve orman içi köylüleri işletmelerce kalkındırmak üzere arıcılık, tavukçuluk ve buna benzer tarım
sal uzmanlık işlerinin tarım mühendislerinin de katılması ile gelişmesine çalışılması orman idare
since öngörüldüğü; teslbit edilmiş olup, şu istihdam şekli 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
uyarınca ek görev olarak yapılmış olduğundan ilgilileri hakkında sorumluluğu gerektirir bir 
•cihet görülmemiş ise de, orman mühendislerine verilen ek görevi ende olduğu gibi, bir görev 
yapılmasından ziyade bir kısım mühendislere ek istihkak sağlamak amacına yöneltilmiş ve mese
lâ merkeız orman işletmesine ayrılan 25 aded kadronun Devlet Üretme Çiftlikleri kuruluşunda gö
revli bulunan Genel Müdür, genel müdür yardımcısı ve sulbe müdürlerine verilmesi de bu ciheti 
doğrular mahiyette bulunmuştur. 

(Not : Keyfiyetin Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında söz alan Orman Genel Mü
dürlüğü temsilcisinin yaptığı açıklamadan, tarım mühendislerine verilmekte olan ek görev ücretle
rinin 16 . 11 . 1962 tarihinden itibaren kesildiği, sonuç olarak yerinde bulunmıyan bu tasarrufa 
•orman idaresince son 'verildiği anlaşılmaktadır). 
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10. Düşük fiyatla mal satımı : 
Yenice Orman İşletmesi 1960 yılı hesabının incelenmesi ve yargılanması sonunda: Bu işletme

nin Karakaya bölgesi Balıkısık deposunda sağlanan 1 500 kental odun ile, aynı işletmenin Uzun-
kum bölgesi orman dışından temin edilen 500 ton odun, Orman Genel, Müdürlüğü Yardımlaşma 
Sandığına ayrılmış ve 1 nci partinin ton başına 58 lira 50 kuruştan muhammen bedeli 8 775 lira; 
ikinci partinin ton başına 56 liradan muhammen 'bedeli 28 000 lira iken, Orman Genel Müdürlü
ğünün 19 . 8 . 1959 tarih ve 1321/2-4202 ve 1 . 7 . 1959 tarih ve 4603/2 - 4202 numaralı emir
leri ile ve Ankara'nın odunsuz kalmaması ve Bakanlığın nakit ihtiyacının karşılanması gibi sebep
lerle, (Ankara Mahrukattılar Ticaret Limitet Şirketine) her iki parti odun, tonu 35 liradan satıla
rak birinci partide 3 525 lira, ikinci partide 10 500 lira ki, topluca her iki partide 14 02'5 lira fiyat 
farkının, zarar meydana 'getirdiği ve fakat İşletme Müdürlüğünün bu düşü'k fiyatla satış yapıl
masının işletmenin zararına olacağından, tahsis fiyatının yeniden incelenmesi yolundaki itirazı 
üzerine, Orman Genel Müdürlüğünce 22 Temmuz 1959 tarih ve 4202-2/4482 numara ile verilen 
cevapta; Bakanlık makamının 1 Temmuz 1959 tarihli emirlerinde bildirilen fiyatla odunların der
hal teslimi ile aradaki farkın geçici kâr ve zarar 'hesabına alınmasının ve bundan sonra verilen 
emirlere uyulmasının bildirilmesi üzerine ilgililerce geçici kâr ve zarar hesabına zarar kaydedil
diği .görülmüştür. 

Ancak, Bakanlık ve genel müdürlük emirlerine daha fazla direnilmesi için işletmenin elinde 
başkaca kanuni dayanak bulunmadığından, ilgililere sorumluluk yükletilin esine malhal bulunma
mış ise de, yazılı emirler verilerek maliyetten şok düşlkün fiyatla mal tahsis ve satış yaptırılması 
suretiyle işletmenin zarara uğramasına sebebiyet verenlerin kimler olduğunun ve düşük fiyatla 
mal satışına âmil 'bulunan Ankaranın o dunsuz kalmaması ve Bakanlığın nakit ihtiyacının karşılan
ması gilbi sebeplerin döner sermaye yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasındaki mu
hammen satış bedelinde fiyat değişikliği yapılmasına cevaz veren sebeplerden olup olmadığının, 
yani piyasa icap ve zaruretleri veya envalin normalden düşük vasıflı olması gibi bir sebebe da
yanmadan Ankaranın odunsuz kalmaması ve nakit ihtiyacının karşılanması gibi sebeplerle fiyat 
değişikliği yapılması hususunun açıklanması Orman Genel Müdürlüğünden istenilmiş; alman ce
vapta: Bu husus Bakanlık tahkik heyetince tetkik ve takibedilerek hu hususta düzenlenen 
27 . 6 . 1063 tarih ve 5 sayılı fezleke de gerekli mütalâanın beyan edildiği ve tazminat yönün-

; den müsebbipleri olarak tesfbit edilen eski Orman Genel Müdür Muavini Mustafa Saikaya ve 4 ncü 
Şube Müdürü Sadi Binay hakkında 'gerekli dâvanın açıldığı bildirilmiştir. 

(Bakanlıkça bu kanuna aykırı işleme sebebiyet verenler hakkında gerekli kovuşturma yapıldı
ğı, anlaşılmakla beraber, keyfiyetin Yüksek Meclisin ıttılaına arz edilmesi uygun bulunmuştur. 

11. Katma bütçeden ödenmesi gereken yabancı memleketler yolluğu : 
Orman işletmeleri döner sermaye bütçesinin genel masraflar bölümünün yabancı memleket

ler yolluğu maddesine konulan ödeneğin ancak, belirli bir işletme sabasına ilişkin belirli bir hiz
metin yabancı memleketlerde yapılmasının gerektirdiği incelemelere hasrı icabedip; aşağıdaki cet
velde yer alan ve Türkiye ormancılığının çeğitli yönlerden gelişmesine ve ormanlarımızın haşe-
rat ve saireden korunmasına veya ormanların envanterini kusa zamanda tamamlamaya ve amenej-
manını yapmaya ve modern fotagrametri metodu ile düzenlenmesini sağlamaya; ağaçlandırma ko
nularını inceleme amaciyle orman ve tarım topraklarının yeni tahlil metotlarının incelemeye; 
ormanların plânlı ve modern bir şekilde işletilmesine Orman Kanununun 2 nci maddesi 'gereğin
ce ormanların orman rejimi dışında ve sahipli ormanların serbest bırakılmasına; kavakçılığın ge
lişmesine ve bütün bu sayılanların benzeri genel maihiyetteki işlerin sağlanmasına; yöneltilen; 
incelemelerin yabancı memleketlerde yapılması ise, doğrudan doğruya Orman Genel Müdürlüğü
ne ait görevlerden olmak itibariyle, bu görevlerin yapılması bahsinde yabancı memleketlere gön-' 
derilenlerin yolluklarının, HarcıraJh Kanununun, harcırahın hizmetin ilgili olduğu daire bütçe
sinden ödeneceğini âmir bulunan 57 nci maddesi uyarınca, katma büçeye konulan ödenekten öden
mesi gerekirken, ilgililerin yabancı memleketlere gönderilmeleriyle ilgili onaylardaki bu inceleme-
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lerin işletmeye ilişkin oldukları gerelkçesiyle, İşletme döner sermayesine konulan ödenekten öden. 
dikleri görülmüştür. Katma bütçeyi kabartmamak, sonuç olarak yasama organının peşin denetle
mesi dışında kalmak amacına matuf olduğu düşüncesine meydan vermemek üzere yapılması kat
ma bütçeye ait bu gibi hizmetlerin, bundan sonra işletme döner sermayesine yükletilmemesi hu
susunda Orman Genel Müdürlüğünce titizlikle harelket olunması temenniye şayan bulunmuştur. 

Vazifelinin 
adı ve soyadı 

Mehmet Balkır 

Gittiği 
memleket Unvanı Vazifenin mahiyeti 

M. Ali Semizoglu Almanya 

Adil özen 

Yusuf Kavuzlu 

Kemal Erkin Almanya 

Füsun Sayıner 

Ertuğrul özsoy 

Almanya 

italya 

Almanya 10. Şb. Md. Orman işletmeciliğinde mühim bir önem taşıyan 
orman artıklarının kıymetlendirilmesinde suni 
tahta mamulleri kullanılmak suretiyle ormanların 
yükünü hafifleten modern kereste ve suni tahta 
fabrikalarının ve Devlet Ormanları içinde maden 
işletmeciliğini1 tetkik. 

Kavak 
Fidanlığı 
Mühendisi 

Almanya 2. Şb. Md. 

Orman işletmeciliğinde orman emvaline olan ihti
yacın artması ve istikbaldeki yüksek seviyeli is
tihlâkin karşılanması için orman ağaçlarına para
lel olarak okaliptüs ve kavakçılığın inkişafı, yö
nünden Alman kavakçılığını etüdetmek üzere. 

6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesine tevfikan 
yapılacak tatbikatın Almanya'da tetkiki. 

Almanya Adana Or. Memleketimiz ormancılığının geliştirilmesi amacı 
İş. Md. Mua. ile işletmecilik ve silvikültür mevzuunda tetkik

lerde bulunmak. 

Abdulkadir Alptekin Almanya Or.* Müh. 

Or. Fak. 
Eğt. Üyesi 

Yük. Zir. 
Müh. 

5. Şb. 
Md. Ma. 

Orman işletmeciliğinde büyük yeri olan haset ih
tiyacının karşılanması yönünden kavakçılığın in
kişafı için Alman kavakçılığını etüdetmek. 

Orman işletmeciliğini rasyonel ve ekonomik esas
ları dâhilinde memleketimiz haset ihtiyacını or
manlarımızdan temin etmek ve ormanların plânlı 
ve modern bir şekilde işletilmesini, bu sahada en 
mühim inkişaf kaydeden Almanya'da tetkik et
mek üzere. 

Ağaçlandırma mevzularını incelemek gayesiyle 
orman ve ziraat topraklarının yeni tahlil metod-
larını tetkik, uygun ağaç cinslerini tesbit. 

Memleket ormanlarının envanterini kısa zamanda 
tamamlamak ve amönaje edebilmek ve orman iş
letmesinin modern fotoğrametri metodu ile süratle 
düzenlenmesi ve yetişmesi. 

12. Tarım Bakanlığı adına yapıldığı halde bedelleri işletmece zarar kaydolunan arı kovan
ları : 

1952 - 1955 yıllarında Tarım Bakanlığınca Ayancık Kereste Fabrikasına yaptırılıp alınan ve 
sonradan köylüye dağıtıldığı anlaşılan ve bedeli adı geçen Bakanlıktan tahsil edilmek .üzere borç 
kaydedilen ve kovuşturmaya rağmen geri alınması mümkün olmıyan 7684 aded arı kovanının be-
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deli 240 757.80 liranın; Bakanlar Kurulunun 13 . 5 . 1959 tarih ve 4-11613 numaralı kararna
mesine dayanılarak Orman işletmesi Yönetmeliğinin 1 nci maddesine eklenen (Arı kovanları yap
mak, satmak) ibaresine dayanılarak ve 5432 numaralı Vergi Usul Kanununun 304 ncü maddesinde 
yazılı değersiz alacaklar telâkkisi ile ve Orman Genel Müdürlüğünün, Tarım Bakanlığınca onan
mış emrine uyularak kayıtlı bulunduğu borçlu hesaptan, 11. 6.1958 tarih ve 15610 numaralı mah
sup fişi ile, bu hesaba matlup ve kâr ve zarar hesabma zimmet suretiyle, çıkari'ldığı anlaşılmış ise 
de, (Arı kovanı yapmak ve satmak) keyfiyeti, orman işletmesi mevzuunda yer alan bir husus 
olmadi'ğı, aksine keyfiyet Tarım Bakanlığını ilgilendirdiği bu itibarla yönetmeliğe bu yolda konu
lan hükmün kanuni dayanaktan yoksun olduğu, sonuç olarak yönetmelikten çıkarılması gereke
ceği, öte yandan, Tarım Bakanlığı da bütçesine ödenek koyması suretiyle 'her zaman borcunu öde
yecek durumda olduğundan keyfiyet, Vergi Usûl Kanununun 304 ncü maddesine değinmediği ve 
bu itibarla Tarım Bakanlığı (bütçesine ödenek konulması suretiyle işletme alacağının ödenmesi 
gerekeceği ve bundan dolayı Tarım Bakanlığından geri alınması için faorçlu (hesaba zimmet, kâr 
ve zarar hesabına matlup kaydı gerekeceği; ve ödeneksiz yüklenmeye girişenler (hakkında 2518 
numaralı kanuna uyularak kovuşturma yapılması lâzım ıgeleceği; 'hususları adı 'geçen Bakanlığa 
yazılmış ve keyfiyet 1958 yılı raporunun '6 ncı maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıttıla
ına arz edilmiş ve Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca verilen kararları kapsayan 15 . 4 . 1963 
tarih ve 23 numaralı tutamağın 13 ncü maddesi ile Sayıştaym görüşüne iştirak olunmuştur. 

Bu kere, bahse konu 1960 yılı konsolide blânçosunun incelenmesi münasebetiyle de kavuştur
ma safhasının öğrenilmesi (bakımından keyfiyet Orman Genel Müdürlüğünden sorulmuş, alman 
cevapta, 240 757,80 liranın Tarım Bakanlığından geri alınmak üzere, ıborç kaydının tesis edildiği, 
ve Döner Sermaye Yönetmeliğinde gereken düzeltmenin yapıldığı, açıklanmış olduğu gibi, söz 
konusu 1960 yılı konsolide 'blâmçosu hakkında Sayıştay Genel Kurulunca yapılan görüşme sıra
sında Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından, Teftiş Kurulundan alman bilgiye göre, 'za
manın Bakanı Nedim Ökmen 'hakkında T. C. Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca, cezalandırıl-
öiası için son 'kovuşturmanın açıldığının, Merkez Soruşturma Kurulunun Yüksek Soruşturma Ku
ruluna yazdığı 8 . 1 . 1961 ıgün ve 1961/573 sayılı yazıdan anlaşıldığı; meselenin halen Temyizde 
takip olunduğu; diğer taraftan (bu konudaki Hakem Kurulu kararı da <beklenilmekte olup karar 
alınınca arı kovanları (bedelinin bütçeye konulacak ödenek ile karşılanacağı; (bildirildiğinden, 
orman idaresince, arı kovanları (hakkında, Sayıştay Komisyonunun kararı dairesinde, işlem yapıl
dığı sonucuna varılmaktadır. 

EKONOMİK BÜNYE 
13. Istihsa'lât : 

Orman İşletmeleri istühsal mukayese cetveli 
İstihsal ölçü 
Nev'i Vahidi 1969 1960 Artış, Azalış |% si 

Tomruk M3 1 518 177 1 595 268 77 091 — 5,07 
Tel direk » 36 112 17 650 — 18 '642 51,12 
Maden direk » 226 712 281 309 4 '597 — 2,02 
Odun Kental 153 901 798 '61 245 617 7 343 819 13,62 

Yukarıda 2 nci maddenin (B) fıkrasındaki açıklamadan anlaşılacağı üziere, istihsal masrafla
rında artış oranı 1959 yı'lma nazaran, 1960 yılında % 12,36 ise de, yukarıki taibloda görüleceği 
üzere, bu istihsalin artışına paralel bulunmamaktadır. Zira, odun istilhsalindeki artış % 13,62 ol
masına sonuç olarak istihsal masrafı itibariyle artışa paralel (bulunmasına karşı metre küb ola
rak, tomruk istihsali '% '5,07; maden direği istihsali % 2,02 gibi az oranlarda artış kaydetmiş, tel 
direk istihsali ise hiç artış kaydctaıeyip aksine % 51,12 oranında »azalış göstermiştir. Şu duru
ma 'göre Orman İşletmelerinde istihsal masraflarmdaki % 12,35 oranındaki artışın, o oranda bir 
istihsal artışından mütevellit lolmıayıp ıgenel fiyat ve maliyet fiyatı artışından ileri geldiği anlaşıl
maktadır. 
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14. İmalât 
1960 iş dönemi içinde kereslte fabrikalarında imal edilen kereste miktarı 1959 iş dönemi ile 

mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
İmalâtın ölçü 
Nev'i Vahidi 1959 1960 Artış Azalış % si 

Yumuşak Ker. 
Sert kereste 
Parke 

M3 

» 
M2 

76 871 
26 478 
99 276 

58 650 
41 763 
51 623 

15 285 
— 

17 212 
— 

47 653 

!22 
57 
48 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 1959 yılına nazaran, 1960 yılında imalâtın yumu
şak kerestede 17 212 metre küb ('% 22) 'azalmasına, sert kerestede de 15 285 met
re küb ('% 67) artmasındaki sonuç olarak aradaki farık olan 1927 metre küıb azalmasına 
keza parkede de % 48 azalmasına rağmen imal masrafının % 25,63 oranında (2 nci madde 
fıkra B) artmış olmasının; genel fiyat ve maliyet fiyatı artığından ileri geldiğini açıkça göster
mektedir. 

15. Nakliyat : 
1960 iş döneminde orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından yaptırılan nakliyat işleri 

için yapılan masraf tutarları (,2 nci madde fıkra (©) ye ait tablolarda) 1959 iş dönemi ile muka
yeseli olarak gösterilmiştir. 

Mukayeseli tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, orman işletmelerinde 1960 dönemin
de 1959 yılma göre nakliyat masraflarında % 14.94 oranında, kereste fabrikalarında % 9,7 oranın
da artış olmuşltur. 

16. Satışlar : 
1960 iş döneminde orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından yapılan satışlar; cins, 

miktar ve kıymet itibariyle ve 1969 yılı ile mukayeseli olarak aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Cinsi 

Tomruk 
Maden direk 
Tel direk 
'Kereste 
Travers 
Sanayi odun 
Mahrukat 
Mahsulât 

Orman İşletmeleri 1960 iş dönemi satış tablosu 

Metreküp Kental 

485 675.731 
294 807.897 
17 693.869 
74 900.484 
31 789.547 
54 963.344 

1 959 830.872 

61 334 610.59 
210 915.09 

61 545 525.68 

Lira Kr. 

232 006 458.85 
39 555 510.58 
3 979 312.10 
21 599 503.54 
13 679 677.83 
6 172 455.08 

59 441 219.46 
10 832 959.80 

387 267 097.24 

Metreküp DM3 
1969 

Kental 
1960 

Lira Kr. Metreküp DM3 

1 821 441.148 57 480 744.40 321 257 465.14 
Lira Kr. 

1 959 830.872 

Kental 

61 545 525.68 

387 267 097.24 
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Tablo : I I I 

Kereste Fabrikaları 1960 iş dönemi satış tablosu 

Cinsi Metreküp Metrekare Lira Kr. 

Yumuşak kereste ' 58 847.863 — 27 422 109.76 
Sert kereste 25 020.255 — 11 149 057.51 
Sandıklık 269.957 — '91 146.69 
Parkeler — 94 384.03 2 529 590.05 

84 138.075 94 384.69 41 191 904.61 

19'59 1960 

Metreküp Mm3 Metrekare Cm2 Lira Kr. Metreküp Dm3. Metrekare Lira Kr. 

88 158.004 97 462.32 43 164 216.10 84 138.075 94 384.69 41 191 904.61 

Tablo : IV 
Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 423 459 001.85 liralık satış yapılmış olup bu mik

tarın 387 267 097,24 liralık kısmı orman işletmelerine 41 191 904,61 liralık kısmı da kereste fabrika
larına ait bulunmakta ve 1959 iş dönemine göre, orman işletmeleri satışlarında 66 009 632,10 lira 
kıymetinde bir fazlalık olduğu gibi satılan emval miktarında da 138 389.724 metreküp, 4 064 781.2Ş 
kental miktarında bir artış olmuştur. 

Kereste fabrikaları satışlarında ise kıymet itibariyle 1 972 311.49 liralık bir azalma olduğu gibi sa
tılan emvalin miktarı itibariyle de 4 019.929 metreküp, 3 077.63 metrekare miktarında bir azalma gö
rülmüştür. 

Blânçonun tahlili 

Pasif 
17. Sermaye hesabı : 
1960 iş dönemi sonunda düzenlenen konsolide bilançoda gösterilen 110 857 304.28 liralık serma

yeden 5 769 135.24 lirası 1937 - 1950 yıllarında katma bütçeden verilen kıymetlerden, 102 050 735.94 
lirası işletme hâsılatından aktarılan paradan, 3 037 433.10 lirası işletmelerin kereste fabrikalarına 
ayırdıkları sabit kıymetlerden teşekkül etmiş olup bu sermayenin 90 025 257.28 lirası orman işletme
lerime, 20 782 047 lirası kereste fabrikalarına, 50 000 lirası da Anatamirhane Müdürlüğüne ait bu
lunmuştur. 1960 iş dönemi konsolide bilanço sermayesinde, 1959 iş dönemine göre her hangi bir de
ğişme olmamıştır. 

Orman işletmeleri ve kesreste fabrikalarına aidolup Türkiye Büvük Millet Meclisine önce sunulmuş 
(bulunan 1956-1959 yıllarına ilişkin Sayıştay raporlarında tafsilâtlı olarak açıklandığı üzere 4914 numa
ralı Kanunda döner sermaye kârlarının sermayeye doğruca ilâve edileceğine dair bir hüküm olmadığına 
göre Genel Muhasebe Kanununun 118 nci maddesi yoluyla 49 ncu maddesi gereğince yıl sonunda hâsıl olan 
kârların katma bütçeye gelir kaydedilmesi lâzımgeldiği ve her ne kadar 4*914 »ayılı Kanunda katma büt
çeye ilişkin 'işlerin Geneli Mulhasıeibe Kanununa tabi lolmalksızm 'Bakanlar Kurulunca (konulacak 
esaslara ve ticari isterlere ıgöre yürütüledeği hükmü bulunmakta tee de, bundan îkastödilen mâna-
nm ısacCece döner sermayenin işletilmesi ide• ilgili işlemlerin uygulanmasının Genel Muhasebe Ka
nunundan 'istisna Edilmesi olup, işletme «lonunlda ellide edilen kârın nereye verileceğini gösteren 49 
ncu ımalclldleden is'tÜsna amacını taşımadığı sonuç olarak kârın sermayeye aktarılması yolund'aiki Yö-
netmelilk Ihükmü mevzuata uymadığı ve bu İtibarla, ıkârın slermayeye ilâvesi gerelkiyorsa önce ser
mayenin sahibi bulunan katma bütçeye 'gelir ve ödenek İkaydı gerekli o'llduğu ve 1947 -1952 Sayış-
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tay raporları, münasebetiyle Büyüik MilTet Mecl'isl Sayıştay Komisyonunun 14 Şubat 1955 tarih ve 
9 numaracı mazbatasının 8 nci madde^mde ( . . .ve 'mültaakıp yılarda sermayeye aktarılacak kârla
rın 'kanuni mezuniyetlere istinat 'ettirilmesinin mrvafıik olacağı) açiklanma'k suretiyle keyfiyet doğ
rulandığı halde 1956 iş dönemi kârı olan 25 6G8 4Ü4,74 liranın 1957 (konsolide Mlânçocunda; 1957 iş 
•dönemi kârı olan 27 479 1G9,39 liranın da 1958 yılı konsolide bı'lânç osunda doğruca sermayeye İlâve 
odiicLiği ve her i d kalem t u t a n 53 147 594, 13 lira ile Mrli'ktc ^konsolide scumayenin yıJkaıÜa göste
rilen 1(10 857 304,28 liraya ç <kmış oiduğu ve hu miktarın 1959 ve halise 'konu 19G0 yılı konsolide 
•bilançolarının scıaıayc hesaplarında aynen saklandığı görülmüştür. 53147 594,13 lira, kanuni izne 
dayan/madan sermayeye doğruca ilâve •edilmiş olduğundan 1959 yılı konsoKde 'bilançosunda, 'bu 
miktar sermayoden düşüim>c<k ve bundan Kurumlar Vergili <rlktı;ktan sonra Ikalan ve 1957 - 1958 
(kaitma bütçe kcdinhcsaplarına Sayış'tayca gelir farkı olarak tahakkuk 'kaydedilen paranın Genel 
Müdürlüğe mal edilmesini sağlamak için (Genel Müdürlük cari hesabına) •kaydcdilmdk suretiyim, 
1950 faonoolide 'bilançosu Millet Mocliui Sayıştay Kcm'i-yonunun 15 . 4 . 19G3 tarih ve 23 numaralı 
mazbatasının 12 nei maddesi V.c düzcCfi'lcrok: onaylanmış olmakla bu esas dairesinde Sayış'tayca dü-
230İtilerek sunulan hahse ,'konu 19G0 yılı konsolide (bilançosunun da onaylanması lâzımıge'leceği dü-
şünü'lmıekıtedir. 

(Not : Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 15 Nisan 1963 tarih ve 23 numaralı kararında kâ
rın sermayrje doğruca ilâvesinin kanuni mezuniyete dayanmadığı yolunda yukarıda izah edilen ge
rekçeye ve 1959 yılı katma Mitçe Kesinhesabıntn bu gerekçelerle 1962 yılında kanuniyet kazanmasına 
sonuç olarak kanuni iznr> dayanmadan 1957 ve 1958 yılları konsolide bilançolarında sermayeye ilâve 
edilmiş olan yukarda sözü edilen miktarla, kâr ve zarar hesabında saklanan kârların, katma bütçeye 
ödenmesinin kanun hükmü icabında bulunmasına rağmen, idare temsilcilerinin Komisyon huzurun
da bu kârların katma bütçeye* aktarılmasına teşebbüs edilmediğini bildirmiş olmaları cihetiyle, müseb
bipleri hakkında derhal gereken soruşturma açılm ısı hususunda Hükümete yazılmasına Millet Mec
lisi Sayıştay Komisyonunun 15 . 4 .1963 tarih ve 23 numaralı mazbatasının 12 nci maddesiyle karar 
verilmiş bulunmaktadır. 

Ancalk, aldı geçen Komisyon 'kararının tarihi olan 15 . 4 . 19'G3 tarihinden sonra düz-erfenmiş, 
olan 1962 yılı konsolide (bilançosunun incelcnm;;&irilc 'bu miktarın sermayeden düzülerek 'katma 
bütçeye tediyesi cihetine gidildiği görülmüştür. Öte yandan, kâr ve zarar hesabında bulunan ©ski 
yıllar kârlarının da 19G3 yılında katma bütçeye yatırıldığı, 1961 yılı hesabı münaselbetiyle yapı
lan istizaha verilen cevapta bildirilmiş bulunma! tadır. Bu hususta gerekli bilgi 1962 yılı konsoli
de bilançosunun incelenmesi münasebetiyle arz olunacaiktır). 

'18. İhtiyat akçesi hakkında yönetmelikte hüküm bulunmaması : 
Gerek orman işletmeleri yönetmeliğinde ve gerekse 3116 sayılı Orman Kanunu ile bunu de

ğiştiren diğer kanunlarda yer almamış olmakla ıberaber, 4914 numaralı Kanun ,uyarınca ticari 
isterlere göre işlem yapan imletme ve fabrikaların düşünülmiycn zararlarını karşılamak ama-
ciyle ihtiyat akçesi ayırmış olmaları yerinde olup keyfiyetin aynı zamanda 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 288 nci maddesi icabından bulunmuş ise de, ihtiyat akçesi ayrılması keyfiyetinin yö
netmelikte veya kanunda yer alması temenniye şayan görülmüştür. 

T9. Biriken amortismanlar : 
1960 iş dönemi sonunda orman işletmeleri ve kereste fabrikalarında mevcut topluca 

175 580 785,27 liralık sabit kıymetlerin bu tarihe kadar, cem'an 59 956 007,86 liralık kısmı 
amorti edilmiş bulunmaktadır ki bu % 34,14 oranına uymaktadır. Orman işletmeleri ve kereste 
fabrikaları sabit kıymetleri için Maliye Bakanlığ.nm tessbit etmiş bulunduğu oranlar dâhilinde ti
cari teamüller gereğince amortisman ayrıldığı anlaşılmakta ise de, amortisman hususundaki ge
rekli hükümlerin işletme yönetmeliğinde yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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20. Biriken karşılıklar : 
A) 1960 yılı konsolide bilançosunda biriken karşılıklar hesabında görülen topluca 34 919 279,69 

liranın 2 435 641,©O liram işletmeler veya kereste fabrikaları sahalarındaki rampalarda ve depolar
da buulnan s bok malzemenin yancına karşı sigortasını; 1 000 000 lirası da işletme yönetmeliğinin 
42 nci maddosi goreğinee .orman içi köylülerine yapılan aynî veya nakdî yardım karşılığını; 
53 555,24 lirası da işletmelere ait motorlu nakil vasıtalarının yapabileceği zararlar kargılığını; 
31 427 032,05 lirası da aibonman sigortasını teşkil etmektedir ki, bunlardan ilk ÜQ kalemi teşkil 
eden ve ayrılmaları ;kanun ve yönetmeliğe uygun bulunan paralar hakkında kayda değer bir ci
het görülememiştir. 

B) 4 n3Ü kalemi teşkil eden ve aibonman sigortası adı altında yer alan 31 427 082,05 liranın 
16 413 G30 lirası 1953 iş dönemine 15 013 452,05 lirası da 1959 iş dönemine ait bulunmuştur. He
nüz işletmenin sermayesi veya partimuvanma dah.il bulunmamış olan dikili ağaçların, yani orman
ların; yangın, sel, ve sair âfetler sebebiyle duçar olacağı zararların karşılanması amaciyle yapıl
ması gereken işlemler, birer kamu hizımeti olması itibariyle, doğrudan doğruya Genel Müdür
lük katma bütçesini ilgilendiren işlerden clup ticari isterlerle idare edilen işleltmenin 
sigortasını demlide edeceği husus ise, ancak kesintileri yapılmış, sonuç olarak ser
mayesine ve poıtrimuvanına alınmış ağaçlara aidolması lâzımgelmokle, dikili ağaç
ların korunması konusunda işletmenin döner sermaye bütçesinin genel masraflar bölümüne öde
nek konulmak ve masraf yapılmak suretiyle yukarıda gösterilen paraların sigorta olarak ayrıl
masının işletmecilik esaslarına ve orman mevzuatına aykırı olacağı ve bu itibarla, abonman sigor
tası adı ile ayrılmış olan paraların ilgili oldukları yıllar işletme kârına ilâvesi lâzımıgeloceği sonuç 
olarak katma bütçenin gelirini teşkil edeceği yolundaki Sayıştay Genel Kurul kararları gereğin
ce, sözü edilen 31 427 082,05 liranın 1958 iş dönemine aidolan 10 413 030 lirası ile 1959 iş döne
mine aidolan 15 013 452.05 lirasından gereken Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra kalan miktarla
rın 1959 ve 1900 yılları katma bütçe kesinhesaplarma gelir farkı olarak aktarılması icabetmiş ve 
bu yolda gereken işlem yapılmış ve bu işlem şekli 1953 - 1959 yılları Sayıştay raporlarının görü
şülmesi sonucunda Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca verilen kararları kapsıyan 15 . 4 .1963 
tarih ve 23 numaralı mazbatanın 4 neti maddesi i'.e onaylanmış ve esasen, Orman İdaresince de 
Sayıştay görüşüne uyularak bahse konu 1900 iş döneminden itibaren abonman sigortası ayrık 
masına son verilmiş olduğundan, biânçoda abonman sigortası olarak görülen 31 427 0'82,65 lira
nın bu hesaptan çıkarılarak % 35 kurumlar verdisi 10 999 478,93 liranın düşülmesinden sonra 
kalan 20 427 003,72 liranın katma bütçeye aktarılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük cari 
hesabına ve Kurumlar Yergisinin Kurumlar Verr;*si hesabına aktarılması suretiyle blânçonun 
onaylanması lâzım geleceği düşünülmekte ve blânçonun bu suretle düzeltilmiş şekli sunulmuş bu
lunmaktadır. 

21. Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları1 borçlan : 
1900 yılı sonu itibariyle Devlet Orman Işlctm - termin dış ve iç. borçları tutarı 132 092 306.16 

lira olup 127 749 148.05 lirası orman işletmeleri! e; 4 355 280.11 lirası kereste fabrikalarına ve 
7 878 lirası da Anatamirhane Müdürlüğüne ilişkin bulunmaktadır. Dış alacakların, alacakları 
79 220 047.20 liradan ibaret olup bunun 5 091 157.10 lirası 1900 yılı sonuna kadar ödenemiyen 
amele, işçi ve müstahdemlerin istihkaklarından; (132 337.09 lirası istihkak sahiplerinin aylıkları 
ile istihkaklarından tevkif edilmiş ve fakat Hazir.ovo ödenmesi ertesi soneye kalmış, vergilerden; 
3 083 097,09 lirası artırmaya iştirak eden müştcenlcrin nakdi teminat olarak yatırdıkları paralar
dan; geri kalanı ise kefalet sandığı •aidatı, icra tevkif atı, işletmelerden mal alınmasında bulu-
lunulmak üzere peşinen yatırılan mal bedelleri gibi kıymetlerle diğer çeşitli alacaklıların alacak
larını teşkil etmektedir. 

İç alacaklılar ise doğrudan doğruya işletmeden alacaklı bulunan Orman Genel Müdürlüğüdür 
ki, Orman Genel Müdürlüğü cari 'hesabı ile temsil edilmektedir.- 19G0 yılı sonu itibariyle Genel 
Müdürlüğün işletmelerden .alacağı, 52 805 058,90 liradır ki .tamamı maaşlara (taallûk otme&tedir, 
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İşbu maaşlar, »orman işletmelerinde »çalışan bir kısım teknik 'elemanlarla mesalha mıeramırları tara
fından önceden katma ıbütçeden alman ve ay sonlarında katma bütçe saymanlıklarmca, çalıştık
ları işletmelere fatura edilen ve iş'letmeleree kâr ve »zarar ihesabına zimmet ve Genel Müdürlük 
cari hesabına matlup kaydedilmek suretiyle Genel Müdürlüğe mal edilen ımaaşlardan bulun
muştur. 

'22. Kâr ve zarar hesalbı : 
A)Bu yıl kârı : 1960 iş dönemi konsolide blânçosunun pasifinde (Devlet Orman imar masraf

ları karşılığı) (hesabı hizasında görülen (bu yıl kârı 73 355 813,53 liradan ilbardt olup, 1959 iş 
dönemi kârı olan 7 868 180,48 liraya göre yaklaşık olarak 9 misli üzerinde 'bir artış göstermek
tedir. Bu artışa âmil »olan faktörler aşağıdaki taibloda 1959 yılı ile mukayeseli olarak gösterilmiş
tir. 

Gelir 1959 hesabı ,1960 (hesalbı Artan Eskilen 

Gayrisâfi satış hasılatı 
Müteferrik ^gelirler 

Umumi masraflar 
Or. 'bakıım mas. 
Satış masrafı 
Amostismanlar 
Muhtelif giderler 
Ayrılan ihtiyatlar 

184 377 237,65 222 042 159,77 
3 037 201,71 5 969 '697,52 

187 414 439,36 '228 011 897,2 
112 977 964,25 

54 515 411,52 
2 329 498,50 
8 052 308,33 
1 165 897,36 

506 778,92 
179 546 258,88 

103 284 259,92 
35 968 000,75 

1 772 417,86 
9 308 403,59 

306 227,30 
4 016 834,34 

154 656 143,76 

37 664 922,12 
2 932 495,81 

40 597 417,98 

1 266 095,216 

3 6111 055,42 
4 767 150,68 

9 693 104,33 
18 547 410,77 

557 080,64 

859 670,06 

29 657 265,80 
:/- / -

7 868 180,48 73 355 713,53 4 767 150,68 70 254 683 73 

1959 yılı kârı ile 1960 yılı kânnın mukayesesi 
1959 yılı kân : 7.868 180,48 

1960 da artan gelir : 
1960 da eksilen gider 
1960 da müspet netice 
1960 da menfi netice : 

40 597 417,93 
29 667 265,80 
70 254 683,73 
4 767 150,68 

/ -

1960 yılı kân 73 355 713,53 

(Artan gider) 
1960 da kat'i müspet fark. 65 487 533,05 

'65 487 533,05 

a) 1960 yılında 1969 yılına nazaran fazla mal satılmış olduğundan dolayı safi) oknıyan hasılat 
37 664 922,12 lira fazlalık arz ıdtltiği gilbi çeşitli gelirlerde de 2 932 495,81 liralık artış gösterme
sinden; 

b) 1959 yılma nazaran 1960 yılında (Endirekt masraflardan) genel masraflarda 9 '693 104,33 
lira, orman bakım masraflarında 18 647 410,77 lira; ve satış masraflarında 657 080,64 lira azal
ma olmuştur ki 'bunun da orıman işletmeleri ve ke reste fabrikalarında eski yılların aksine tasarru
fa son derecede ıriayet olunmasından, 

c) 1960 yılı amortismanlarının 1959 yılma nazaran 1 256 095,26 lira artış göstermesi, 1969 
yılındaki 146 803 116,87 liralık sabit kıymetin 1960 yılında 175 580 786,27 liraya yükselmesinden 
ötürü artan miktara tekalbül eden amortisman değerinin eklenmesinden, 
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d) 1959 yılma nazaran 1960 yılında kâr fazla olduğu için ihtiyat akçesinin de hu yüzden 

8 611 035,42 lira fazla ayrılmış olmasından, 
e) Çeşitli giderlerdeki 859 '670,06 lira eksiliş, faizlerden Gelir Vergisi kesilmemesi ve yardım

cı servis masraflarının azalmasından, 
1960 yılında kâr ımiktarı, 1959 yılma nazaran on ımisline yakın 'bir artış (göstermiştir. 
Safi ormıyan satış hasılatı ile (birlikte çeşitli gelirlerdeki artıştan haşka tevızi masraflarında 

(Endirekt masraflardan umumi masraflar, tormıan 'bakım masrafı, satış 'masrafları) âzami tasarruf 
neticesi sağlanan azalış, kâr miktarının çoğalmasını temin etmiş olması itibariyle, idarenin, 1960 
yılındaki bu tasarrufa riayetkar tutumu, takdire değer (bulunmuştur. 

B) 'Geçen yıllar kârı : 
1959 yılı konsolide ıblânçosunda geçen yıllar kârı (hesalbmda görülen miktar arasında 

41 718 958,36 lira : 1958 yılı kârı olup, 115 570 3S3,29 lira Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra ka
lan 26 148 575,07 liranın 1959 Katma Bütçesine yine 1959 yılı konsolide ıblânçosunda Ibu yıl kârı 
olarak ıgörülen 7 868 180,48 liradan 2 753 863,16 lira Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra kalan 
5 114 317,32 liranın 1960 Katma Bütçesine gelir kaydı lâzım gelmekle, bu yıllar katma (bütçe ke-
sinhesaplarma Sayıştayca ıgelir farkı olarak kaydedilmiş ve 'Türkiye Büyük Millet Meclisine uy
gunluk Ibildirimleriyle arz edilerek keyfiyet kanım halini almış olduğuna göre, (bu miktarlardan 
hiçbir indirme yapılmaması veya hu miktarlara hiçbir para katılmaması sonuç olarak a'idolduk-
ları seneler katma hütçe kesinlhesaplarma aynen aktarılması lâzım gelirken satış iptalinden do
layı iade olunan 30 013,30 lira ile, Ayancık Kereste Fa'brikasınea noksan ayrılan ihtiyat akçesi 
65 335,05 lira ki topluca 95 348,35 liranın 1960 yılımda ibu kârlardan düşüldüğü Istanhul ve Bey
pazarı Orman İşletmeleri hesaplarında eski yıllar kârı adı ile gösterilen 745,33 lira 4 309,51 lira 
ki topluca 6 054,84 liranın bu kârlara ilâve edildiği sonuç olarak bu katma ve indirme sonunda 9 
0 293,51 'liranın (bu kârlardan düşüldüğü görülmüştür. Halbuki, ıkâr ive 'zarara etkili bir işlemin 
1960 yılı kârı olan ve yukarıda (A) fıkrasında gösterilen ve 1901 yılı Katma Bütçe kesinhesaibı-
nı ilgilendirmesi dolayısiyle 1961 yılı konsolide blânçıosunun incelenmesinde göz'önıünde 'bulundu
rulacak olan 73 056 713,51 liraya uygulanması gerekirdi. Bu itibarla yukarıda 1968 ve 1959 yıl
ları kârları olarak görülen ve aidölduklan yıllar kesin hesaplarına gelir farkı olarak. ıSayıştayca 
kaydedilmiş bulunan 31 262 892,39 liranın katma bütçeye aktarılmasını sağlamak için Genel Mü
dürlük cari hesabına alınması suretiyle düzeltilmiş blânçosunun hu suretle onaylanması lâzım 
geleceği düşünülmektedir. 

AKTİF • 

'23. Salbit kıymetler 've sermaye ile mukayesesi : 
1960 yılı iş dönemi konsolide Iblânçosunda sabit kıymetlerin 175 '580 785,27 lira olduğu gö

rülmekte olup 1959 dönemi kıymetleriyle mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Mevcut sabit kıymetlerin 156 650 209,41 lirası Orman İşletmelerinde, 17 681 387,96 lirası Kereste 

fabrikalarında, 1 249 187,90 lirası da Anatamithane Müdürlüğünde bulunmaktadır. 

Sabit kıymetler mukayese tablosu : 

Nevi 1959 1960 Artış Azalış 

Tesisat 100 286 913 01 118 044 493 29 17 757 580 28 
Demirbaşlar 39 938 059 91 46 459 282 37 6 521 222 46 
Arsa ve arazi 6 522 123 13 11 021 188 79 4 499 065 66 
Satmalman haklar 56 620 82 55 820 82 800 

Yeldin 146 803 116 87 175 580 785 27 28 777 868 40 800 
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Tablonun incelenmesinden de anlaşıldığı üzere, sabit kıymetler 1959 iş dönemine göre 28 777 868,40 

lira fazlasiylc 175 580 785,27 liraya çıkmıştır. 1960 iş dönemi sonunda sabit kıymetlerin 59 956 077,86 
liralık kısmı amorti edilmiş durumda bulunduğuna göre, gerçek kıymet 115 624 777,41 liradan ibaret 
bulunmakta ve bunun 110 857 304,28 liralık sermayenin yüzde yüzünden fazla olduğu görülmekte ve 
sonuç olarak Orman işletmeleri ve Kereste fabrikaları kıymetlerinin fazlaca dondurulduğu şekilde bir 
düşünce hatıra gelmemekte ise de, işletmeler ticari isterlerle idare edilmekle beraber, ormanların imar 
vo gelişmesinin gerektirdiği her türlü tesisat ve vesaitin sağlanması da zaruri olduğundan bu husus
ta tenkide değer bir cihet görülmemektedir. 

24. Stoklar : 
1960 iş dönemi sonunda Orman işletmelerinde 55 168 0C6,C9 lira; Kereste fabrikalarında 

54 354 194 lira kıymetinde çeşitli stok mevcudolup bunların nev'i ve miktarları ve 1959 yılı ile muka
yesesini gösteren tablolar aşağıda gösterilmiştir. 

Orman İşletmeleri mukayeseli stok cetveli 

ölnsi 

Tomruk 
Maden direk 
Tel dircık 
Kereote 
Travors 
Sanayi odunu 
Sair mallar 

Yekûn 

Ölçü 
Vahidi 

M3 

» 
> 
» 
» 
» 

Kental 

M3 

Kental 

1959 
Miktarı 

M3 

708 119 
141 099 
42 G63 
40 428 
4 288 

48 221 
959 211 

984 821 
959 211 

Kıymeti 
Lira Kr. 

23 650 722,05 
G 601 7.62,31 
2 151 184,81 
3 850 501,85 

433 437,48 
2 147 032,70 
5 937' 890,33 

50 238 166,56 
5 957 895,33 

•Miktarı 
M3 

701 902 
10S 107 
14 108 
33 042 

'G 334 
47 433 

1 534 792,47 

910 C31 
1 534 792,47 

1960 
Kıymeti 
Lira Kr. 

33 229 560,24 
5 091 203,53 

683 811,54 
3 620 058,45 

733 204,27 
2 69L 282,60 
6 115 285,46 

55 168 006,03 
G 115 285,46 

Not : Stok mevcudunda kıymet itibariyle 4 899 839,53 liralık bir artış mevcutsa da miktar iti
bariyle 73 890 M3 azalış ve (Sair mallarda) 575 581,28 kentallik bir artma mevcuttur. 

Tablo : V. Kereste fabrikaları mukayeseli stok cetveli 

Cinsî 

Tomrulk 
Yumuşak kereate 
Sert ketreste 
Parke 

Ölçü 
Vahi d i 

M3 

» 
» 

Kental 

M3 

Kcnıtal 

1959 
Miktarı 

M3 

103 623 
33 103 
24 195 
25 507 

163 924 
25 507 

Değeri 
Lira Kr. 

13 030 237,60 
13 072 614,55 
9 600 445,17 

.650 '654,31 

41 398 981,63 

1960 
Miktarı 

M3 

87 225 
•53 659 
41 764 
41 624 

187 643 
51 624 

Değeri 
Lira Kr. 

14 960 103,00 
22 970 432,00 
16 423 654,00 

'681 118,00 

54 354 194,00 

Not : Stok mevcudunda kıymet itibariyle 12 955 212,37 liralık miktar itibariyle 23 724 M3 v« 
26 117 kentallik bir artış mevcuttur. 
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Tablo : IV. 
Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, stok mevcudunda 1959 yılma göre 1960 yılında 

görülen miktar azalışına rağmen, kıymet artışının mevcut bulunması, stokun değerlendirme unsur
ları olan istihsal, nakliyat masrafları ile tarife bedellerinde geçen yıla nazaran bir artış olduğunu, 
sonuç olarak maliyetin yükseldiğini göstermektedir. 

Kereste fabrikalarında hem miktar, hem kıymet itibariyle vâki olan artışa rağmen, kıymet artışın
daki % 30 oranına karşılık miktar artışının % 15 (Yaklaşık olarak) dâhilinde kalması da kereste 
fabrikalarının genel masraflarında artış olduğunu göstermektedir. 

25. Paralar : 
Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları ve anatamirhanelerinin 1960 yılı sonunda para 

mevcudu 44 141 269,09 lirası bankalarda, 1 003 250,37 lirası kasalarda olmak üzere topluca 
45 144 519,46 lira olup bunun 43 942 312,01 lirası Orman İşletmelerine, 1 140 937,63 lirası kereste 
fabrikalarına ve 61 269,82 lirası da anatamirhanc müdürlüklerine ait bulunmaktadır. 

26. Ambar mevcudu : 
Konsolide blânçoda güzüken 22 688 510,36 liralık ambar mevcudunun 15 905 824,37 liralık kısmı

nın malzeme; 2 625 073,86 liralık kısmının kırtasiye ve matbua, 300 209,06 liralığının çeşitli, 
3 857 403,07 liralık kısmının da yedek parça mevcuduna aidolduğu anlaşılmakta olup, miktar itibariy
le 15 905 824,37 lira ile başta gelen malzeme mevcudunun, inşaatta ucuzluk sağlamak amaciyle mü
sait zamanlarda ve normal şartlarla satmalınan malzemenin ambarda saklanmasından ileri geldiği; 
bu malzemenin de inşaat, tamirat, telefon, elektrik malzemesi ile hayvan yemi ve malzemesinden iba
ret bulunduğu; 3 857 403,07 liralık yedek parçanın da yol alât ve makinaları ile nakil vasıtalarına 
ait yedek parçalar olduğu görülmüştür. 

1960 yılı sonu itibariyle döner sermayenin yaklaşık olarak % 20 si kadar bir miktar arz etmekte 
bulunan ambar mevcudundan 136 işletme ve 18 kereste fabrikasından her birine ancaik (Aşağı - yu
karı) 150 000 lira raslamakta olduğundan ambar (mevcudunda anormal bir 'durum, yektur. 

27. Geçici borçlular (İşletme ve fabrika alacakları) : 
İşletme ve kereste fabrikalarının alacakları toplamı 65 225 271,75 liradan ibaret olup bunun 

1 094 213,71 lirası avans borçlularına; 33 648 735,48 lirası teminat karşılığı vadeli satış yapılan müş
terilere; 2 225 382,21 lirası reçine istihsalinde çalıdan işçilere verilen alât ve edevat bedellerine; 
378 427,25 lirası Döner Sermaye Yönetmeliğinin 42 nci maddesi gereğince maden kömürü ocağı, 
kiremit ocağı işleteceklere yapılan nakdî ve aynî yardım bedellerine; 27 878 513,10 lirası da çeşitli 
alacaklara; ait bulunmakta olup, bu alacakların tahsilleri için gerekli kovuşturmanın yapılageldiği 
işletme ve fabrikalar hesaplarının incelenmeleri sonucunda anlaşılmaktadır. 

28. Genel merkez hesabı : 
Her işletme veya fabrikanın diğer işletmeler veya fabrikalara olan borç ve alacaklarının kaydına 

aidolup hem alacak, hem borç artığı devreden genel merkez hesabı konsolide blânçolarda, öteden beri, 
bu esasa göre, yani alacaklı işletmelerin alacakları tutarı pasifte; borçlu işletmelerin borçları tutarı 
aktifte olmak üzere, işlem görmekte ve bu itibarla, alacaklı işletmelerin alacak tutarı borçlu işletme
lerin de borç tutarı açıkça gösterilmekte iken, 1960 yılında bu esastan ayrılarak, sadeleştirme ama
ciyle, alacak ve borç arasındaki farkın kaydı suretiyle yetinildiği ve bunun da aşağıdaki tabloda 
görüldüğü üzere, 3 655 205.93 liradan ibaret bulunduğu görülmüştür. 

Halbuki, eski seneler bilançolarında uygulanan usul daha iyi bilgi veren ve doğru usuldür. 
Bu hususun Genel Kurulda görüşülmesi sırasında söz alan orman idaresi temsilcisi tarafından ya
pılan açıklamada; 1963 yılı bilançosundan itibaren genel' merkez hesabının öteden beri olduğu 
üzere çift artıklı olarak gösterileceği bildirilmiş olduğuna göre burada yapılan işlemin olduğu gibi 
açıklanması ile yetinilmiştir. 
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Genel merkez hesabı : 

Borçlu artığı1 Alacaklı artığı' 

Or. İş . 37 350 258.82 31 029 839.68 Kereste fabrikası 
2 665 213.21 Anatamirhane 

33 695 052.89 
3 655 205.93 G. Merkez hesabı 

37 350 258.82 

29. Nâzım hesaplar : 

37 350 258.82 Bunun borçlu artı'ğı 

Bilançoda nâzım hesap olarak yor almış olan 6 974 523.17 lira; işletme ve kereste fabrikala-
rnıca teminat karşılığı alınmış olan 1 487 510 lira kıymetinde esham ve tahvilât ile 5 409 963.35 
liralık teminat mektubuna ve 77 049.82 liralık Sayıştay borçlularına ait bulunmaktadır. 

îşbu genel durum raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıttıl'alarına saygı ile arz olunur. 

Birinci Başkan V. 
A. Âli Hemen 

D. 4. Başkam 
İhsan ögat 

Üyo 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

Üyo V. ' ^ 
Şahin Atamer 

D. 1. Başkan V. 
Raşit örencik 

Üye 
Rahmi Uçkun 

(Hasta) 

Üye 
M. Hüdai Dümer 

Üye 
Semiha E rem 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

D. 2. Başkanı 
Kemal Tolluoğlu 

Üye 
A. Rıza Toksöz 

(îmzada bulunamadı.) 

Üye 
Hikmet Öktem 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3. Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

M. Mecliöi. (S. Sayısı : 44G) 
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Devlet orman işletmeleriyle kereste fabrikalanının 1960 yılı bilânçolariyle birlikte düzenlenen 

raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/144) 

T. C 
Sayıştay Başkanlığı 23 Haziran 1965 
Sayı : 521855/987 

Konu : Devlet orman işletmeleri genel 
'bilançoları hakkında, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLDET' MECLİSİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anal&ınirhane müdürlüklerinin Orman Genel 
Müdürlüğünce düzenlenip Sayıştaya gönderilen 1961 yılı bilançolarının, 4914 sayın Kanun hüküm
leri gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve bahis konusu müesseselerin genel dmaru-
mu hakkında düzenlenen raporun blânço ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arz eylerim. 

Kemalettin Tottuoğlu, 
Sayıştay Başkan VeMl'i 

Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane müdürlüklerinin 1901 yıh genel 
bilançoları ile konsolide bilançosunun incelenmesi sonucunda düzenlenip Türkiye Büyült Millet 

Meclisinin yüksek ıttılalarma arz olunan rapordur. 

8 . 6 . 1946 tarihinlde 'yürürlüğe giren 4914' sayılı Ikanunun 1 nci ımaldldeisinin son fikrasınlda 
(îşlle'tımelerin ımer'k'esoe yapılacak genel IMânçosu ite her işletmeye ilişiklin blânço, kesini hesaplar ile 
birlikte yıl sonundan îbajş'lıyaralk 7 ay iç'inlde Sayıştay'a verilir. Sayıştay (incelemelerini Ibu işletme
lerin mevzuatına ve ticari isterlere göre yapar...) hülkmünü kapsamalkta ol'duğuridan ik-anunun yü
rürlüğe g'irmesinlden 'bu yana 'her yıl olduğu gibi, Devlet onman işletmeleri "Ve 'kereöbe fabrikaları 
île anatamirhane müldürTülklerinden her 'bûri, İMİ yılınida 'da, .Sayıştay'a birer blânço ibraz ettâk-
ten 'baş'ka, 'bu Mancaları sözü eidilen kanun 'gereğince Ibirleşltirmek'tte olan Orm'an Gendi Müdürlü
ğünce ide orman işletmeleri, 'kereslte faibrükalan ve anatemirhane müldürlüiklerİ blânçolarmın bîr-
leşm'esiniden kioğan Deflet orman işletmeleri, kereste falbrilkaları ve anat'amirhane (müdürlüklerinin 
1961 yılı (konsolide Iblânçıosu Sayışitay'a verilmiş bulunmaktadır. 

Devü'et orman işletmeleri ile 'kereslte fabrikaları ve ortman anatamirhane müJdürDüklerünin her bi-
ıl 'tarafınldan verilen 'blânçolar, (bunlara ilişikin özel hülldi'mler ve ticari isterler dairesinlde incele
nip hükme bağlanarak gereken ilâmlar çıkarılmıştır. İşletmelerle kereste fabrikalarının ve anata-
m'irhanle'lerin gen'el durumunu gösteren Ikonsolüde IblânçiasuRun incelenmesi sonucunda üdari eiklono-
mik yönden teslbit olunan gerael mahiyeti haiz arza kieğer nususlar aşağMa açıklanmıştır.. 

İdari bünye 

1. Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının kuruluş ve miktarı : 

Devlet Orman işletmeleri ve kereslte fabrikaları 14 . 6 . 19.37 tarih ve 3204 sayılı Kanunla 
kurulan ve yurt ormanlarının yetiştirilmesi, korunması, imarı, işletilmesi işleriyle yükümlü tutu
lan Orman Genel Müdürlüğünün birer taşra kuruluşları olup, bunlardan amenajman plânları daire
sinde ormanları ekonomik isterlere göre teknik usullerle sürekli bir şekilde işletmek amaciyle ku
rulan işletmelerin 1937 yılından ve birer smai teşekkül olarak kurulan kereste fabrikalarının 
1939 yılımdan itibaren tesislerine başlanmıştır. 

M. MecM (S. Sayısı; 44ff) 
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Orman Genel .Müdürlüğünün teklifi, Tarım Bakanlığının onayı ile ikurulmakta olan bu kuru

luşların 1961 yılı dâihil son beş. yıla isaıbet eden adedleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Senesi 

1957 
1958 
1059 
1960 
1961 

İşletme 
adedi 

101 
119 
130 
135 
141 

Kereste 
fabrikası 
adedi 

15 
16 
18 
18 
14 (18) 

1961 yılında fabruka adedi genel bilançoda 14 aded ıgösterilmiş ise de, gerçekte 14 aded ol
mayıp ikisi anataminhane olmak üzere 18 aded olduğu, bu farkın 30 . 4 . 1961 tarihinde kaldırı
lan Oltu ve 16 . 8 . 1961 tarihinde yine kaldırılan Simav Kereste Fabrikasının Genel Bilançoda 
nazara alınımıyarak yalnız yıl sonunda faaliyet gösteren kereste fabrikalarının göz önünde tu
tulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

2. Bütçelerin hazırlanması ve bunlardan yapılan harcama 

A) Bütçelerin hazırlanması : 
Birinci madde de açıklandığı üzere Orman Genel Müdürlüğünün birer taşra kuruluğu olup tü

zel kişiliği de olmıyan ve bütün işlemleri Orman Genel Müdürlüğü adına yönetilmekte olan işletme 
ve fabrikaların bütçeleriyle iş plânları 8 . 6 . 1948 tarih ve 4914 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin ilk fıkrası hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunca verilen 15 . 2 . 1956 tarih ve 4/6725 sayılı 
karara dayanılarak düzenlenen (Devlet Orman İsletmesi ve döner sermayesi yönetmeliğinin) 
6 ncı maddesine göre önce işletme müdürlüklerince hazırlanmakta ve başmüdürlüklerin düşünce
leri alındıktan sonra Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenerek is plânı ile birlikte incelenmek üze
re başmüdürlüklere gönderilmektedir. 

İstihsaldi, imalât, nakliyat masrafları, sabit kıymetler, genel masraflar, orman bakım masrafları, satış 
masrafları yardımcı servisler, tahnit masrafları, mubayaa masrafları ana bölümleri ile lüzumu kadar 
maddeleri kapsıyan bu bütçeleri icradan önce onaylıyacak makam yönetmelikte yer almamış ol
makla beraber, döner sermaye işlemlerinin gerektirdiği çabukluk ve seyyaliyete uygun olarak büt
çeler noset ettikleri katma bütçenin birinci derece ita âmiri Tarım Bakanlığının onayından sonra 
yürürlüğe konulmaıkltadırlar. 

B) Ödenek ve gider : 
Orman isletmeleri ve kereste fabrikaları bütçelerinin çeşitli tertiplerinden 1960 ve 1961 yılları 

itibariyle verilen ödenek ve yapılan harcamalarla 1961 h döneminde görülen artış ve azalış mik
tar ve nisbetleri bundan sonraki tablolarda gösterilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 446) 



196D ve 1961 yıllan Orman işletmeleri bütçelerVı den verilen ödenek üe yapılan harca 
oranlama 

Tablo : 1 

Harcamanın çeşidi 

İstihsal masrafı 
İmalât masrafı 
Nakliyat masrafı 
Sabit kıymetler 
hesabı 
Genel masraflar 
Orman bakım 
masrafları 
Satış masraflan 
Yardımcı servis 
masraflan 

Verilen ödenek 
1960 

21 962 215 
3 366 484 

122 374 357 

70 808 475 
131 269 050 

40 821 204 
1 654 750 

1 000 000 

1961 

24 716 853 
3 117 192 

127 462 249 

54 412 591 
132 568 227 

43 015 357 
1 838 398 

Yapılan 
1960 

21 962 214 
2 923 C95 

122 374 356 

26 602 840 
98 889 826 

35 968 000 
1 491 922 

68 
61 
75 

48 
16 

75 
99 

harcama 
1961 

24 716 852 
2 307 777 

106 276 816 

27 997 598 
112 862 391 

33 645 771 
1 384 411 

98 
20 
85 

68 
75 

75 
26 

Harcamad 
artık 

2 754 638 

1 394 758 
13 792 565 

30 

20 
59 

Toplam 393 526 535 387 190 867 310 212 257 42 309 191 620 47 18 121 962 09 

Genel azalış : % 3,2 



1960 ve 1961 yılları Kereste Fabrikaları bütçelerinden verilen ödenek ve yapılan harcam 
oranlama 

Tablo : 2 

Harcamanın çeşidi Verilen ödenek 
1960 1961 

Yapılan harcama 
1960 1961 

Mübayaat bedeli 41 821 101 42 089 254 41 828 100 01 30 360 916 98 
İmalât masrafı 
Nakliyat masrafı 
Sabit kıymetler 
Umumi masraf 
Satış masrafı 
Tahnitleme masraf
ları 

Toplam 

5 625 061 
2 701 287 
6 395 851 
5 332 619 

371 013 

74 288 

5 123 275 
2 324 492 
4 343 038 
5 693 264 

449 300 

129 425 

5 625 060 13 5 087 750 11 
701 286 
279 256 
213 634 
280 494 

99 
19 
99 
87 

2 324 491 
501 329 
340 276 
357 348 

71 286 33 

46 
55 
99 
57 

75 671 30 

Harcamada 
artık 

222 073 
126 642 

76 853 

3r 

70 

4 384 97 

62 328 220 60 152 048 55 999 119 51 44 047 784 96 429 954 03 

Genel azalış : % 22 
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Taıblolarm incelenmesinden ' de anlaşılacağı üzere işletmelerdeki stok kıymetini teşkil eden is

tihsal masrafı 1960 yılında 21 962 214,68 lira iken 196-1 yılında % 12 fazlasiyle 24 716 852,98 liraya 
yükselmiş, nakliyat masrafı ise 1960 yılındaki 122 374 356,75 liraya karşılık 1%1 yılında % 13 
noksanı ile 106 276 816,85 liraya ve yine stok kıymetinin bir unsurunu teşkil eden imalât masrafı 
da geçen yıla göre yaklaşık olarak % 21 oranında 815 318,41 liralık bir azalma kaydiyle 2 307 777,20 
liraya düşmüştür. Sabit kıymetler masraflariyle ıgenel masraflarda artış ve orman bakım masraf
lariyle satış masraflarında ise azalış kydedilmiştir. 

Kereste fabrikalarında mobayaat, imalât, nakliyat masraflarm'da azalış, salbit kıymetler, genel 
masraflar, satış masrafları ve tahnit masraflarında artış kaydedilmiştir. 

Genel olarak 1961 yılında, 1960 yılma göre işletmeler harcamalarında % 3,2 ve kereste fab
rikalarında ise % 22 oranında azalış bulunmaktadır. 

3. Genel harcamalardaM artış ve azalışlar : 

İşletmelerde : 

1961 iş döneminde orman işletmeleri bütçesinin geenl harcamalar bölümünden 112 862 391,75 
lira harcama yapılmış olup, bu bölümün 1960 yılma göre artış ve azalış kaydeden maddelerinin 
bir ibirinden düşülmesinden sıonra bölüm itibariyle 1960 iş dönemine göre % 10 oranında 
13 972 565,59 lira bir artış olmuştur. Konsolide 'bilânçionnn eklerinden bulunan kesinhesap cet
vellerinin genel masraf 'bölümüne ilişkin .olanının incelenmesi sonucunda, bu bölümün önemli mik
tarlarda artış ve azalış kaydeden maddeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Artış kaydedilen maddeler : 

Harcamanın çeşidi 1960 1961 Artış Yüzdesi 

Maaşlar 19 715 071,71 73 715 962,10 4 000 890,39 0,20 
Ücretler 49 059 653,72 60 800 497,78 11 740 844,06 0,20 
Hız. vasıtaları taşıt gideri ' 3 068 434,86 3 144 251,27 75 816,51 0,02 
Emekli kesneği 3 462 001,56 4 052 231,34 590 229,78 0,17 

Azalış kaydedilen maddeler : 

Harcamanın çeşidi 1960 1961 Artış Yüzdesi 

Sağlık, Sosyal Yardım 3 062 117,70 1 310 404,38 1 751 713,32 . 57,3 
Temsil masrafları 1 319 033,92 2 758,85 1 316 275,07 99,8 

Artış kaydeden maddelerden en fazla artanı % 20 oranında 11 740 844,06 lira artış ile ücretler 
olup, bunu % 20 oranında 4 000 890,39 lira ile maaşlar, yine maaş ve ücretler ile ilgisinden dolayı 
% 17 oranında 590 229,78 lira ile emekli keseneği i-elemektedir ki, bu artışların yılı. içinde yeniden ya
pılan atanma ve terfilerle, yeniden açılan (5) orrıan işletmesinin 1961 yılında hizmete girmesi ve 
263 sayılı Kanunun 1961 yılında maaş ve ücretlere getirdiği % 20 zamdan ileri geldiği kanısına va
rılmıştır. 

Genel harcamalar bölümünün azalış kaydeden maddelerinden dış memleket yolluğunda, propagan
da masraflarında, mahkeme hare ve masraflarında meydana gelen çok az azalışa karşılık, sağlık, sos
yal yardım masrafları maddesinin, 1960 yılında 3 062 117,70 lira iken 1961 yılında 1 751 713,32 
lira azalış ile 1 310 404,38 liraya düştüğü görülmüştür. 

Bu düşüşte eski yıllarda büro memurlarına veril: üş olan elbise ve ayakkabı bedellerinin ödenmeme
si önemli rol oynamıştır. 

Genel harcamalar bölümünün maddeleri arasmdr, 1961 yılında başlıca azalma temsil masrafları mad
desinde olmuştur. . , 

M. MecM (S. Sayım ; 446) 
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Temsil masrafları maddesinden 1960 yılında yapılan 1 319 033,92 lira harcamaya karşılık, 19G1 

yılında 1 316 275,07 lira azalışla 2 758,85 liralık bir harcama yapılmıştır. 
4914 sayılı Kanun gereğince ticari isterlere göre idare olunan işletmelerin bütçelerine ait formülün 

temsil harcamaları hakkındaki açıklamada; işletmeleri ziyaret eden tacirler ile sair yabancı misafirle
re verilecek ziyafet ve yapılacak ikramlardan başka, kurum ve derneklere para ve aynî yardım yapıl
masının da yer almış olması dolayısiyle, 1957 yılı sonuna kadar kanunun öngördüğü olumlu had 
içinde söz konusu kurum ve derneklere yapılmış ola ı ve fakat 1958, 1959 ve 1960 yıllarında bu olum
lu haddi kat, kat aşan ve sonunda kanuni amaca aykırı olarak israfa yönelen nakdî ve aynî bağışlara 
27 . 5 . 1960 Devriminden sonra son verilmiş olman bu azalışın nedenini teşkil etmiştir. 

Bu itibarla 1961 yılında yapılmış olan 2 758,85 liralık temsil gideri içinde, para ve eşya bağışları 
yer almamış ve bunu kovahyan yıllarda da bu kanuıa uygun olumlu tutuma devam olunmuştur. 

•Sayıştayın, 1958 ve 1959 konsolide bilanço raporlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine, sözü edi
len kanuna aykırı ödemelerin arzı üzerine, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonu, 15 . 4 . 1963 tarih ve 
23 sayılı Kararının 2 nci fıkrasiyle, Sayıştay görüşü ıe katılmış ve Orman öcnel Müdürlüğünce müseb
bipleri aleyhinde yapılan kanuni kovuşturmayı ve bağışlara son verilme olayını yerinde bulmuş; di
ğer taraftan, söz konusu edilen kanunsuz ödemele "in müsebbiplerinden tahsilinin denetimini sağlamak 
üzere, sonraki yıllar bilançolarının aktifinde (Husuû takibe tabi alacaklar), pasifinde (Hususi takibe 
tabi alacaklar karşılığı) hesaplarının açılmasını ka 'arlaştırmış olduğundan 27 Mayıs 1960 Devrimine 
kadar kanuna aykırı olarak yapılmış olan nakdî ve ayni bağışların toplamı 8 903 393.14 Ura; Sa-
yıştayca, 1961 yılı 'bilançosunun müessese alacakları hesabında yapılan düzeltme ile, (Hususi takibe ta
bi alacaklar) hesahma alınmıştır. 

1961 konsolide bilançosu, Sayıştay Komisyonunun karar tarihi olan 15 . 4 . 1963 tarihinden Önce 
Genel Müdürlükçe düzenlenmiş ve bu kararında ilhkin bulunduğu 1953 - 1959 yıllan bilanço kâr ve 
zarar hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına dair olan 377 sayılı Kanunun ta
rihi de 16 . 1 . 1964 bulunmuş olduğundan zorunlu olarak yukarıda adları yazılı özel hesaplar 1961 
bilançosunda yer almamış ise de, 1964 bilançosunda yer alacağı, 1962 yılı hesabı münasebetiyle yapı
lan soruya Genel Müdürlükçe verilen karşılıktan anlaşılmıştır. 

4. Kereste fabrikaları : 
Kereste fabrikaları genel masraf bölümündeki kayda değer artışlar, maaşlara ve ücretlere 263 sa

yılı Kanunla yapılan % 20 zamdan üeri geldiği cihetle normal bulunduğundan bu hususta denecek 
bir şey yoktur. 

5. Kadrolar : 

Yüksek Meclise sunulan 1960 ve daha evvelki yıllar konsolide bilânçolarına ait raporlarda da arz 
edildiği üzere, Orman İşletmeleri kereste fabrika'arı ile anatamirhanclerde çalıştırılan personelden 
bir kısmı maaşlı olup, bunlar 3204 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu kanuna ek kanunlara bağlı kadro 
cetvellerine dayanılarak maaşlarını katma bütçeden almakta ve fakat bunların bir kısmı işletmelerle 
fabrika ve ana tamirhanelerde çalıştıklarından bu maaşların,'işletme ve kereste fabrikaları masraf
larına geçirilmesinin sağlanması için hesabı cari mclktuplarıyle katma bütçe saymanlıklannca ilgili 
işletmeler saymanlıklarına mal edilen söz konusu istihkaklar, bir taraftan genel masraflar (maaşlar) 
hesabına zimmet, diğer taraftan Orman Genel Müdürlüğü hesabı carisine matlup kaydedilmekte, sonuç 
olarak katma bütçenin (B) işaretli cetvelinde gelir olarak yer almaktadır. 

Diğer kısım personel ise, Orman İşletmeleri Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5 nci maddesi hükmü 
uyarınca ihtiyaca göre Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Maliye Bakanlığının düşüncesi alın
dıktan sonra Tarım Bakanının onayı ile uygulanan kadrolarda görevli olup bu kadrolardan bir kısmı 
barem içi, diğer kısmı barem dışıdır. 

1960 ve 1961 yıllarında Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane müdürlüklerin
de çalıştırılan personel sayısı aşağıda gösterilmiştir. 
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A) Mevcut kadrolar: Orman İmletmeleri : 

Yıl Barem içi Barem dışı Toplam ödenek 

1961 3 643 9 889 13 532 
1960 1 909 11 598 13 507 

72 766 800,— 
72 605 400 — 

1 734 1 709 25 161 400,— 

Tabloda görüldüğü üzere barem içi kadrolarda 1961 yılında 1 734 aded artış olduğu halde'barem 
dışı kadrolarda 1 709 adcd bir eksilme olduğu, buna karşılık ödenek miktarında 161 400,— lira bir 
artış görülmektedir. 

Barem içi kadrolardaki artışın barem dışında balunan 1 709 aded orman teknikerinin 1961 yılın
da barem içine alınmalarından ileri geldiği anlaşıl naktadi-*. 

Barem içinde artış kaydeden 25 aded kadronun ise, Orman Fakültesinden mezun olan orman mü
hendisleri ile açıktan atananlara ait olduğu, barem d r ı kadrolarda önemli bir değişiklik olmadığı, öde
nek miktarındaki artışın ise 263 sayılı Kanunla ö İlenmesi kabul edilen % 20 oranındaki zammın kar
şılanmasından doğmuş olduğu anlaşılmaktadır. 

Kullanılan kadrolar : 

Barem içi Barem dışı Toplam ödenek 
Yılı Adedi Adedi Adedi Lira Krş. 

1961 3 433 8 716 12 199 64 987 200 
19G0 1 740 10 263 12 012 63 692 200 

/ / _ / /. 
Artan ve 1 734 1 547 187 1 295 000 
azalan kadro 

1960 yılma göre 1961 yılında 187 aded fazla kadro kullanılmasının, yeniden 5 aded işletme
nin açılmış olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

1960 yılı kadro durumu : 

Barem içi Barem dışı Toplam 

Mevcut kadro 
Kullanılan kadro 

/ -

1 909 
1 749 

11 598 
10 263 

/ / -

13 507 
12 012 

160 1 335 1 495 

1961 yılı kadro durumu : 

(Barem içi Barem dışı Toplam 

Mevcut kadro 3 643 9 889 13 532 
Kullanılan kadro 3 433 8 716 12 199 

/ / / 
Açık kadro 130 1 .173 1 333 
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B) Fabrika ve Anatamirhansler : 

Mevcut kadrolar : 
Barem içi Barem dışı 

Yılı Adedi Adedi 
Toplam 
Adedi 

Ödenek 
Lira Krş. 

1961 52 
52 

00 

210 
235 

25 

262 1 471 200 
287 H 699 200 

/ / . 
25 228 000 

Kullanılan kadrolar 

Yıl» Barem içi Barem dışı Toplam 

1961 
1960 

42 
50 

191 
229 

233 
279 

38 46 

Ödenek 
lira kuruş 

K 

1. 309 200 
1 634 400 

325 200 

1961 iş döneminde 1960 yılma göre barem içi kadrolarda bir değişiklik olmamış, barem dışı kad
rolarda ise 25 aded eksiliş olmuş ve buna bakışık olarak da ödenekte 228 000 lira noksanlık görül
müştür. 

Barem dışı kadrolarda ve dolayısiyle ödenekte noksanlığın 30 . 4 . 1961 tarihinde Oltu ve 
16 . 8 . 1961 tarihinde de Simav Kereste fabrikalarının kaldırılmasından ileri geldiği anlaşılmakta
dır. 

6. Ek görev olarak kullanılan kadrolar : 

1959 jnlı sonuna kadar ücret kadrolarında yıldan jnla meydana gelen artışların önemli sebeplerin
den biri de, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşunda veya işletmelerde çalıştırılmakta 
olan teknik elemanların her birine işletme döner sermayesinden, Yönetmeliğin 5 nci maddesi hük
mü uyarınca alman kadrolar karşılık tutularak ek görev adı altında ek ücret ödenmesi cihetine gidil
mesidir. Halbuki ek görev, belirli bir kadro ile aslî görev olarak yapılması zorunlu bir hizmetin 
asilinin henüz atanmamış veyahut ayrılmış olması sebebiyle açık kalması halinde, asilin atanmasına 
kadar geçici süre için, mevcut elemanlardan birine aslî görevleri yanında ikinci bir görev olarak 
yaptırılması demek olup, esasen 3656 sayılı Kanunun değişik 18 nci maddesinin vaz'ı maksat ve 
amacı da bu olduğu halde Orman Genel Müdürlüğünce bu kadroların tamamı ek bir ücret verilmek 
gayesiyle kullanılmaktadır. 

Genel Müdürlükçe ilk önce 1959 yılı sonuna kadar başmüşavirlik, müşavirlik, kısım müdürlüğü, 
orman istihsal, bakım ve koruma teknisiy enliği gibi unvanlarla alınan idari kadrolara yine birer 
idari görev olan İşletme Müdürlüğü ve Bölge Şefliğinde çalıştırılanların ek görevle atanmış olduğu
nun Sayıştayca tesbit ve tenkid edilmesi üzerine, iki idari görevin bir kişide birleşemiyeceği hakkın
daki 18 nci madde hükmüne aykırı olan bu işlemden vazgeçilerek bu defa Genel Müdürlükçe kadro
ların unvanlarının meslekî birer görev olan (Mühendis) olarak değştirilmesi cihetine gidilmiş ve bu 
suretle biri idari, biri meslekî veya ikisi de meslekî olması itibariyle 3656 S. K. nun yukarda bahsi 
geçen 18 nci maddesine uygun bir duruma getirilmek suretiyle mevcut elemanlara ek bir istihkak 
mahiyetinde ödemeler yapılmasına devam olunmuş ve bahse konu 1961 iş döneminde de aynı şekilde 
1 728 aded mühendislik kadrosu üzerinden istihdam ve ödemelere devam edilmiştir. 

Sayıştaym, olayı 1955 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlarla arzı üzerine, 
Sayıştay (Komisyonunca, 1953 - 1959 yılları raporlarının görüşülmesi sonucunda, 15 . 4 . 1963 tarih 

M. MedM (S. Sayısı : 446) 



- 33 — 
ve 23 sayılı Kararın (8) nci maddesinin (A) fıkrasiyle, bu hizmette kullanma şeklinin kaldırılmasına 
karar verilmiş bulunulmaktadır. 

Bu konunun Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında söz alan Orman Genel Müdürlüğü 
temsilcisi tarafından, her ne kadar, yukarıda sözü edilen 1953 - 1959 konsolide blânço hesaplarının 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, Tarım Bakanının izahatı ve Sayıştay Komisyon Sözcüsü
nün rapordaki temennide ısrar edilmediği yolundaki beyanı üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca, 
raporda ancak temennide bulunulmuştur. Hükümetin elinde kanun, nizam vardır. Hükümet temen
niye uyar veya kanun ve nizamları tatbik eder denilmek suretiyle, Sayıştay Komisyonu raporundaki 
temenninin, ek görev müessesesinin kaldırılmasını kapsıyacak hükmü taşımadığının ileri sürüldüğü 
beyan edilmiş ise de; olayın ilk önce Yüksek Meclise arz edil işindeki sebep ve maksadın, alınmış 
olan kadroların ve bunlara yapılan tâyinlerin mevduata aykırı olduğu keyfiyeti olmayıp (zaten bu 
husus vâridolsaydı Sayıştayca. gerekli kaza hakkı kullanılarak ilgililer hakkında tazmin hükmü veri
lip meselenin Yüksek Meclise arz edilmesine de mahal olmıyacağından) alman bahse konu kadro
ların gerçek bir ihtiyaç ve hizmet esası ve karşılısından ziyade tâyin olunanlara ikinci bir istihkak 
sağlamak ve onları tatmin etmek amacına matuf bulunduğu cihetle 1961 iş döneminde de aynı şe
kildeki uygulamaya devam olunduğunun T. B. M. Meclisinin bilgilerine sunulması yararlı görülmüş
tür. 

7. Döner sermaye kadrolarında çalıştırılan : 

Tarım mühendisleri : 
İşletme döner sermayesinden Tarım mühendisliği adı ile alman kadroların bir kısım tarım mühen

dislerine ek görev olarak verildiği ve bu kadroların alınmasına gerekçe olarak da ormanlara âriz olan 
haşaratla mücadele, orman mühendislerinin görevlerinden olmakla beraber bu mücadelenin, teknik ve 

' tecrübe bakımından mücehhez tarım mühendisleri ile de kuvvetlendirilmesi ve orman içi köylüleri, 
işletmelerce kalkındırmak üzere arıcılık, tavukçuluk ve «buna benzer tarımsal uzmanlık işlerinin 
tarım mühendislerinin de katılması ile geliştirilmesine çalışılması; Orman İdaresince öngörüldüğü 
anlaşılmış olup, bu hizmette kullanma şekli 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesini değiştiren 4609 
sayılı Kanuna dayanılarak ek görevle yapılmış olduğundan, ilgililer hakkında sorumluluğu gerek
tirir bir cihet görülmemiş ise de, orman mühendis'erine verilen ek görevlerde olduğu gibi bir hizme
tin yapılmasından çok, bir kısım mühendislere ek istihkak sağlamak amacına yöneltilmiş ye meselâ 
Ankara Merkez Orman İşletmesi emrine ayrılan 25 aded kadronun Devlet Üretme Çiftlikleri ku
ruluşunda görevli bulunan Genel Müdür, Müdür Muavini, Şube Müdür ve şeflerine verilmesi de bu 
ciheti doğrulamakta bulunmuştur. 

Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5 nci maddesi uyarınca aylıkları döner sermaye bütçesinden öden
mek üzere alınmış olan 270 aded tarım mühendisliği kadrolarından 248 adedinin 1961 yılı içinde 
kullanıldığı ve bu hizmette kullanma şeklinin Orman Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, genel 
müdür yardımcıları, fen heyeti üyeleri ile orman mühendislerine ek görev olarak yaptırılan orman 
mühendisliği kadrolarının kullanılmasına benzediği anlaşılmaktadır. 

248 aded tarım mühendisliği kadrosunun ek gö^ev olarak hangi işletmelerde kimler tarafından 
memuriyet unvanları da belirtilmek suretiyle ne kadar kullanıldığını gösterir liste ilişik olarak 
sunulmuştur. 

8. Katma bütçeden ödenmesi lâzımgelen dış memleketler yolluğu : 
Orman İşletmeleri döner sermaye bütçesinin genel masraflar bölümünün yabancı memleketler 

yolluğu maddesine konulan ödeneğin ancak işletmelere ilişkin bir hizmetin dış memleketlerde yapıl
masının zorunlu olduğu hallerde kullanılması gerekli olup, aşağıdaki cetvelde yer alan, 

a) FAO Teşkilâtının Avrupa Ormancılık Komisyonu ikinci toplantısına memleketimiz delegesi 
sıfatiyle katılma ve bu arada da fırınlanmış kayın kerestelerinin ihracı konusunda Roma'daki bir 
firma ile görüşmek, 
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b) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının başka bir branşı olan (FAO) Teşkilâtının 

Kavakçılık Komisyonunun kavak ağacı yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki 7 nci toplan
tısına memleketimiz delegesi olarak katılmak, 

c) Orman sözünün dahi geçmediği ve geniş mânasiyle tarımsal plânlama, işbirliği, kredi ve 
tarım işletmelerinin ekonomik tahlili konusunda toplantıya katılmak ve Fransız makamları tara
fından düzenlenen inceleme gezisinde bulunmak, 

ç) Ormancılık araştırma enstitüleri birliğinin 8 nci toplantısına delege olarak katılmak, 
Gibi ge'nel mahiyetteki işlerin sağlanmasına ait bulunan gezilerin dış memleketlerde yapılması, 

doğrudan doğruya Orman Genel Müdürlüğüne verillmülş görevlerlden olması itibariyle, bu hizmetlerin 
yapılması münasebetiyle dış memleketlere gönderilenlerin yolluklarının, Harcırah Kanununun yolluk
ların, hizmetin ilişkin olduğu daire bütçesinden ödeneceğini gösteren 57 nci maddesi hükmü uyarınca, 
katma bütçeye konulan ödenekten ödenmesi gerekirken, ilgililerin dış memleketlere gönderilme 
onaylarında gösterilmiş olan, bu incelemelerin işletmeye ait bulunduğu gerekçesiyle, işletme dö
ner sermayesine konulan ödenekten verildiği görülmüştür. 

Yukarda belirtildiği üzere, Orman Genel Müdürlüğü veya Tarım Bakanlığı bütçelerini ilgilen
diren gezi masraflarının, bu bütçelerden yapılmasının sağlanması ve ancak işletmeyi ilgilendiren
lerin işletme bütçesinden yapılmasında Genel Müdürlükçe titizlikle hareket olunması ve bu suretle 
katma bütçeyi kabartmamak ve yasama organınca önceden yapılacak denetleme dışında kalmak 
amacının güdüldüğü düşüncesine yol açılmasına meydan verilmemesi temenniye değer bulunmuşj-
tur. 

Kimlerin ne görevle, nerelere gittikleri aşağıda gösterilmiştir : 

Görevlinin Gittiği Memuriyet 
adı ve soyadı memleket unvanı ^ Görevinin mahiyeti 

Ali Karaağaç italya Orman Ge
nel Müdürü' 

Kuddusi Savran italya Or. Gn. Md. 
7. Şb. Md. 

Nurettin Türköz Itarya Or. Gn. Md. 
9. Şb. Mü
dürü 

Tevfik Kural Fransa Or. Mühen
disi1 

FAO. Avrupa Ormancılık Komisyonunun Koma'-
da yapacağı 2 nci toplantısına memleketimizden 
delege olarak gitmek ve toplantıdan sonra fırın
lanmış kayın kerestelerinin ihracı konusunda fi
yat, ebat bakımından Binobarbi Firması ile 
Trlestö'de temas. 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun kavak 
ağacının yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi konu
sundaki toplantıya katılma, kavakçılık özel yar
dım fonunun tahakkuku için FAO. sorumlu şa-
hıslariyle resmen temas etmek, Milletlerarası Ka
vakçılık Komisyonunun üye seçiminde hazır bu
lunmak ve izmit Kavakçılık Enstitüsünün Millet
lerarası özelliğine bir an evvel kavuşmasını sağ
lamak, 

Tarım plânlama, işbirliği, kredi ve tarımsal işlet
melerin ekonomik tahlili konusunda, Avrupa Pro
düktivite Ajansı ve Fransız makamları tarafın
dan tertiplenen inceleme gezisi ve toplantısına ka
tılmak, 
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Görevlinin 

adı ve soyadı 

Hayati' Gürtan 

Gittiği Memuriyet 
memleket unvanı Görevinin mahiyeti 

Avusturya Araştırma Avusturya'da yapılacak olan Milletlerarası Or-
Enstitüsü inancılık Araştırma Enstitüleri Birliği 8. Kongre-
Orman Eko- sine katılmak, 
nomisi Şube 
Müdürü ^ 

Burhan Soykan Avusturya Şb. Müdürü 
Amenajman 
Şubesinde 
Mühendis 

Avusturya'da yapılacak olan Milletlerarası Or
mancılık Araştırma Enstitüleri Birliği 8. Kongre
sine katılmak, 

9. Kayıt dışı primler : 
Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri, Selüloz Sanayii, Türkiye Devlet De

miryolları ve Türkay gibi kurumlar arasında yapılan protokollara dayanılarak bu kurumlara, be
lirli miktarda istedikleri orman ürünlerinin süresi! içinde verilmesini teşvik amaciyle, hizmetleri 
geçmiş orman idaresi personeline sözü edilen kurumlarca belirli oranlarda verilen primler Sayış'-
tay tarafından orman gelirleri mahiyetinde görülerek işletmelerce alınmalarında bir sakınca bu
lunmamış ise de; orman idaresi personeline dağıtılmasının bi'r kanun hükmüne dayanması veya 
çalışma saatleri dışında bu hizmetler görüldüğü takdirde 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge
reğince ve maddedeki şartların tahakkuku halinde Bakanlar Kurulundan alınacak karara göre 
işletme bütçesine konulacak ödeneğe dayanılarak ödeme yapılması gerekli olacağı kararlaştırılmış 
idi. Bu karara rağmen ödeme yapılmasına devam olunması üzerine, çıkarılan ilâmlarla ödemelerin 
tazmin hükmüne bağlanması sonucunda; bu öde'melerin, işletme kayıtlarına geçirilmeden, doğru
dan doğruya adı geçen kurumlarca ilgililerin adreslerine gönderilmek suretiyle yapılması; Kü
tahya Orman işletmesi 1961 yılı iş döneminde olduğu üzere; orman idaresince sağlanmış olup, 
bu hususlar Tarım Bakanlığına aksettirildiği halde, Bakanlıkça sözü edilen usulsüz ve kanunsuz 
işlemler durdurulmadığı cihetle keyfiyet daha önce bütün ayrıntılariyle 4 . 4 . 1964 tarih ve 
503518/365 sayılı yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiş olduğundan burada olayın 
özetinin sunulması ile yetinilmiştir. 

Ekonomik bünye 

10. îstihsalât : 
1901 yılı iş döneminde orman işletmelerindeki istihsalât miktarı orantılı olarak aşağıdaki tab

loda gösterilmiştir : 
ölçü 

Çeşidi birimi1 1960 1961 Artış Azalış Yüzdesi 

Tomruk 
Maden direği 
Tel direk 
Sanayi odunu 

M3 

M3 

M3 

M3 

1 595 268 
231 309 

17 650 
54 653 

1 254 108 
332 100 

26 154 
139 166 

100 791 
8 504 

84 513 

341 160 
— 
— 
—. 

21 
43 
48 

154 

Yukarıda 2 nci maddeye ait tablada görüldüğü üzere, istihsal masraflarında artış oranı 1960 
yılma nazaran 1961 yılmıdıa % 12 diır. Buna karşılık tomrukta ki, 341 160 M3 azalıştan; maden 
direği, tel direk, sanayi odunundaki artışların toplamı olan 193 808 M3 ün tenzilinden sonra, 
istihsal miktarında genel olarak 147 352 M3 azalış olduğu görülmüştür ki, bu da, maliyet fiyat
larının artışı ile açıklanmaktadır. 
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ıı . — İmalât : 

(işlenmi§ mallar) 
1961 iş döneminde kereste fabrikalarında imâl edilen kereste miktarı 1960 iş diönemi ile oran

tılı oılaralk aşağıda gösterilmiştir. 

ölçtü Yılı 
İmalâtın çeşlidi Birimi (1960 ıl98l! Artışı Aızalış Yüzdesi 

27 814,— 
— 

30 782,— 

47 
10 
59,6 

Yumuşak kereste M3 (58 659,— 30 845,— — 
Semt » » 41 763,— 49 196,—> 7 432,-
Parke M2 5,1 623,— 20 841,— — 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 1960 yılma nazaran 1961 yılında imalâtın yu
muşak kereste de 27 814 M3 (•% 47) azalmasına karşılık sert kereste ide 7 43:2 M3 (•% 15) arıt
masına ki, sonuç olarak aradaki £ arık 20 382 M3 kadar azalmasına; yine parkede de % 59,6 
azalmasına rağmen, imâl masraflarının ancak % 10 oranımda (2 nci maddedeki tablo) azalmış 
olmasının, genel fiyat ve maliyet fiyatlarında bir miktar artış lolduğunu göstermektedir. 

12. — Nakliyat : 
(1961 iş döneminde Onman tşlelfemeleri ve Kereste Fabrikaları tarafından yaptırılan nakliyat 

işleri için yapılan masraf tutarları (2 nci madde fıkra ((B) ye ait tablolarda) 1960 iş dönemi ile 
orantılı ollarak gösterilmiştir. Tablolarım incelenmesinden anlaşılacağı üzere orman işlletmeleirliaı-
de 1961 iş döneminde 1960 yılma nazaran nakliyat masraflarında % 13, kereste fabrikalarında 
% 14 oranında azalış olduğu, azalışın istihsal noksanımdan ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

13. — Satışlar : 
1961 iş döneminde Orman İşletmeleri ve Kereste Fabrikaları tarafından yapılan satışlar cfiLns, 

miktar ve kıymet itibariyle ayrıntılariyle ve 1960 yılı ile mukayeseli olaralk aşağıdaki tablolar
da 'gösterilmiştir. 

Orman İşletmeleri 1961 iş dönemi satış tablosu 

Tablo : 3 

Çeşidi İM8 Kental Lira Kr. 

Tomruk 1 404 100 390 241 7113 002,60 
Kereste 62 754 144 • 19 892 389,34 
M. Direği 847 090 710 49 158 893,84 
Travers 38 538 413 15 437 783,56 
Tel direği 117 657 601 4 823 '886,15 
Sanayi odunu 1911 843 05(2 24 856 029,56 
Mahrukat - 06 858 Ö31,3!3 IÖ5 696 402,33 
Mahsulat 146 601,16 9 359 929,17 

2 061 804 310 57 003 032,49 430 438 316,57 
1960 Yılı 

1 959 830 872 ıflll 545 525,68 13871 1267ı 097,24 
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Kereste fabrikaları 1961 iş dönemi satış tablosu 

Tablo : 4 

Çeşidi M3 M* Liral Er. 
1 , , * 

Yumuşak kereste 85 360 071 —• 35 291 024,63 
Seırtt » m 965 171 - * 13 185 165,83 
Sanıdıiklılk » 207 091 —> 49 085,26 
Parke » — 139 180,30 3 218 303,03 

Toplam 118 532 333 139 130,30 51 743 578,75 
1950 Yılı 

'84 138 075 94 1384,69 41 191 904,161 

Tabloların inoelennı/eisınıden İde anlaşılacağı üzere 482 181 895,32 liralık satış yapılmış olup bu pa
ranın 430 438 316,57 (liralık (kısmı orman işletmelerime, 51 743 578,75 liralık kısmı da fkıerösite fab
rikalarına ait faul ummakta ve 1960 ;i§ dönemime göre, onman 'işletmeleri satışlarımda 43 171 219,33 
Bra kıymetinlde 'bir fazlalık lolduğu ıglbi, satılan, emvali miktarımda da 101 973,438 M.3 ifazlalık ve 
ancak ımattırufealt ve ımahsülâtta isle 4 542 493,19 kental miktarınlda Ibir azalış »olmuştur. 

Kereste fabrikaları satışlarımda ise kıymet itibariyle 10 551 674,14 liralık Ibir a^tma olduğu igi-
bi satılan emvalin ımiktarı itilbariylle de 34 394,258 M.3, 44 745,61 "M.2 bir artma olmuştur. 

14. Blânçonun tahlili : 
Devlet .orman işletmeleri ve kereste fabrikaları genel blânçıolsunun orman işletilmeleri ve kereste 

fabrikaları blânçolarına uygun (olduğu ığörülmüş olup, genel blânçonun tahliline ilişlkin hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

15. Sermaye hesabı : 
1961 iş dönemli sonunda (31 . 12 . 1961) düzenlemen komsıolide blâıuçoda gösterilen 117 007-

304,28 'liralık sermayeden 5 769 135,24 lirası 19,37 - 1950 yıllarımda katma bütçeden verilen kıy
metle ıtden, 102 O50 735,94 lirası işletime hasilatmdan (aktarılan paradan, 9 187 433,10 üa-ası işlet
melerin kereste fabrikalarına ayırdıkları sabit kıymetlerden ibaret bulunmuştur. Söz konusu ser
mayemin 90 025 257,28 lirası orman işletmelerinin, 26 '932 047,00 'lirası kereste fabrikalarınım ve ge
ri kalan 50 000 lirası da anatamirlıame müdürlüklerinin sermayelerini teşkil etmektedir. 

1961 yılı iş dönemi (konsolide blâmço&u sermayesinde 1960 yılı iş dönemine göre 6 150 000 li
ra bir artış mevcut olup, bunun, işletilmede, (Endüstriyel teşebbüsler) adı ile açılan hesaba zim
met, genel mer'kez (fabrika) hesabına matlup, fabrika (muhasebesinde ise, (Cide, Ardeşen, Akkuş 
kereste fabrikaları) genel merkez (işletime) hesabıma zammet, sermaye hesabına matlup kaydı su
retiyle fabrikalar (konsolide sermayesine eklenen para >olduğu anlaşılmıştır. 

A. Kereste fabrikaları *gemel blâmçosumun pasifinldeki ıgemel merkez hesabında yer alan mik
tar işletmelerin kereste fabrikalarından olan alacağını göstermekte olduğundan sözü edilen 6 150 000 
liranın fabrika tou'haseJbesinde genel merkez hesabına (işietimder) zimmet ve sermayeye mat
lup, işletme ımuhasebesinıde, (endüstriyel teşebbüsler) hesabına zimmet, genel mer'kez hesabına 
(fabrikalar) imatlup verilmek suretiyle yapılan işlem, işletme ve kereste fabrikaları kâr ve zarar 
hesaplarına dokunulmadan, işleltmle lalacağından 6 150 000 liranın fabrikalar sermaye hesabına ©k-̂  
lemmesi demek *olup, 'alacak karşılığında olsa bile, ortada bir sermaye artışı bulunduğuma göre Sa
yıştay 've Tüıikiye 'Büyük Millet 'Meclisinin bu konudaki temennilerine aykırı Ibare'ket edilmiş bu-
lunu'lim'akıtadır. Bu itibarla 6 150 000 liranın sermaye (hesabıma değil, genel merkez (hesabımda gös
terilmesi ıgerekeeeği düşünülmektedir. 
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B. 1956 - 1957 iş 'dönemlerine ait olup 1957 ve 1958 yılları Ikonsoiiid'e hlânçolarıiyle sermaye

ye aktarılmış ve ısırasiyle 25 668 424,74 ve 27 479 169,39 liradan ibaret bulunmuş ve toplanırda 
53 147 594,13 lirayı teşlkil etmiş olan kârın, Millet Mec'lisi 'Sayıştay Komisyonunun 15 . 4 . 1963 ta
rih ve 23 sayıllı Ikararına uyularak, katma 'bütçeye alktarılmalk 'tizlere 31 . 12 . 1962 tarih ve 18,27 nu
maralı maıhsup fişiyle genel .m/üdürlük cari hesabına matlup kaydedildiği anlaşılmış ve Ibu itibarla 
bundan sonraki yıllarda da katma ıbütçeye yatırılmış »İması ıtabii Ibulunmuş olduğundan bu hu
susta başkaca denecek bir şey yoktur. 

16. ihtiyat akçası hakkında yönetmelikte hüküm bulunmaması : 
Gerek 3116 sayılı Orman Kanunu ile bunu değiştiren 4914 ve 6831 sayılı kanunlarda, gerekse 

orman işletmeleri yönetmeliğinde ihtiyat akçası yer almamış olmakla bera/ber ticari isterlere göre 
işlem yapan işletme ve fa'brikalarm düşünülmiyen zararlarını karşılamak amaciyle ihtiyat ak
çası ayırmış olmaları yerinde olup, keyfiyet aynı zamanda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 288 
nci maddesi icabından da bulunmuş ise de, ihtiyat akçası ayrılması keyfiyetinin kanunda veya 
yönetmelikte yer alması temenniye değer görülmüştür. 

17. Biriken amortismanlar : 
1961 iş dönemi »onunda orman işletmeleri ve kereste fabrikalarında mevcut 208 889 074,68 

liralık sabit kıymetlerin bu tarihe kadar topluca 73 169 279,05 liralık kısmı amorti edilmiş bulun
maktadır ki, bu miktar % 35,02 oranını karşılamaktadır. Orman işletmeleri ve kereste fabrika
ları salbit kıymetleri için Maliye Bakanlığının tcsıbit etmiş bulunduğu oranlar içinde ticari 
teamüller gereğince amortisman ayrıldığı anlaşılmakta ise de, amortisman hususundaki gerekli 
hükümlerin işletme yönetmeliğinde yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

18. Biriken zararlar karşılığı : 
1961 iş dönemi sonunda düzenlenen konsolide hilânçoda yer alınış olan biriken zararlar karşı

lığı adı altında ayrılmış olan 3 328 200 liradan 1 000 000 lirasının nakdî ve aynî yardım ve 
2 328 200 lirasının da satmalınan tasarruf bonoları karşılığı olarak ayrıldığı, kereste fabrikaları 
ile anatamirhane] er için ıböyle hir karşılık ayrılmadığı anlaşılmakla tenkidi gerektirir bir cihet 
görülmemiştir. 

19. Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane müdürlükleri borçları : 
1961 yılı s/onu itibariyle Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları ve anatamirhaneleri-

nin dış ve iç borçları toplamı 18)8 191 342,73 lira olup 179 526 404,41 lirası orman işletmelerine, 
8 597 878,57 lirası kereste fabrikalarına ve 67 059,75 lirası da anatamirhane müdürlüklerine ait 
Ibulunmakta'dır. Dış alacaklıların alacakları 124 453 452,83 lira olup, 3 902 52.2,01 lirası amele, işçi 
ve hizmetli ücretlerinden, 39 450 000,40 lirası istihkak sahiplerinin aylıkları ile türlü istihkak
lardan kesilmiş ve fakat hazineye ödenmesi ertesi yıla kalmış vengilerden, 3 396 955,98 lirası artır
maya katılan müşterilerin nakdî teminat olarak yatırdıkları paralardan, 57 954 797,82 lirası işlet
me ve fabrikalardan mal mubayaasında bulunmak üzere önceden yatırılan mal bedellerine ait 
paralardan, geri kalan 19 749 176,62 lirası da Kefalet Sandığı aidatı, icra kesintisi gibi kıy
metlerle diğer çeşitli alacaklıların alacaklarındanmeydana gelmiş bulunmaktadır. 

20. iç alacaklılar : 
Bu alacaklı doğrudan doğruya işletmeden alacaklı bulunan Orman Genel Müdürlüğüdür ki, 

Orman Genel Müdürlüğü cari hesabı ile temsil edilmektedir. 1961 yılı sonu itibariyle Genel Mü
dürlüğün işletmelerden alacağı 63 737 889,90 liradır. Bu alacağın 32 310 807,25 lirası maaşları, 
31 427 082,65 lirası çeşitli alacakları teşkil etmektedir. 

Bu maaşlar orman işletmelerinde çalışan bâzı teknik elemanlar tarafından önceden katma 'büt
çeden alınan ve ay sonlarında katma bütçe saymanlıklarınca, çalıştıkları işletmelere fatura edi
len ve işletme]erce Genel Masraf Hesalbına zimmet ve Genel Müdürlük cari hesabına matlup kay
dedilmek suretiyle Genel Müdürlüğe mal edilen maaşlardan ibaret bulunmuştur. 
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21. Kâr ve zarar hesabı : 
1961 iş dönemi konsolide bilançosunun pasifinde (Devlet Orman îmar masrafları karşılığı) he

sabı hizasında görülen bu yıl /kârı 87 732 211,54 lira olup, 1960 iş dönemi kârı olan 73 355 713;53 
liraya göre % 18,5 oranında bir artış göstermiştir. 

Bu yıl kârı : 
1061 yılı kârı olan 87 732 211^54 liradan; 32 651 236,60 lira kurumlar Vengisi ve 2 798 680 lira 

satmalman tasarruf 'bonıoısu bedeli çıktıktan sonra kalan 52 282 294,94 liranın katma bütçeye yatı
rılması gerekli olup, bu paranın 43 928 836,34 lirasının 31 . 12 . 1962 tarih ve 24/24 sayılı alın
dı ile katma hjütçeye yatırıldığı; sıonuıç olarak ilişkin olduğu 1962 malî yılında yatırılmış oilmaJsı iti
bariyle bu kısım için kesinhesap yönünden ilişik ıbulunmadığı; geri kalan 8 353 408,60 liranın 
ise 1962 malî yılı keısinlheisalbma gelir tahakkuk farkı olarak kaydı lâzımgeldiği cihetle Grenel 
M'üdürlüğün lı962 yılı kesiımesalbma ilişkin bulunan ve 25 . 5 . 1965 tariih ve 520688/784 sayılı 
yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan uygunluk bildirimine bağlı gelir cetvelinde 
bu yolda işlem yapılmıştır. 

Geçen yıllar kârları : 
11960 yılı konsolide billânçjoisunda geçen yıllar ve bu yıl kârı toplamı ıolarak gösterilmiş olan 

127 376 920,13 liranın 1961 yılı bilançosunda 52 459 162,65 lira noksaniyle 74 917 757,48 lira ol
duğu görülerek nedeni Orman Genel Müdürlüğünden sorulmuş, istizaha verilen karşılıkta farkın, 
aşağıda gösterilmiş olan ilâve ve tenzillerden ileri geldiği bildirilmiştir. 

İlâveler 

Lira Kuruş 

203,86 İstanbul İşletmesine devrolunan eski yıllara ait kâr 
1 278,95 Balıkesir İşletmesine devrolunan esM yıllara aiit Ikâr 

12 621,74 Göynük Kereste Fabrikasına devrolunan esM yıllara ailt kâr 
15 696,51 Mudurnu Kereste Fabrikasına devrolunan «siki yıllara ait kâr 

29 801,06 TOPLAM 

Tenziller : 

Lira Kuruş 

23 051 973,42 1957 - 1959 Kurumlar Vergisi olarak ödenen 
27 090 290,21 1960 Kurumlar Vergisi olarak ödenen 

2 328 200,00 1960 yılında satın alman tasarruf bonosu 
4 474,00 Adana İşletmecinin satış iptalinden dolayı devrolunan 

14 026,07 Kapanan Simav Kereste Fabrikasından devrolunan zarar 

52 488 963,71 
127 376 920,13 (1960 (Mantosunda gösterilen bu yıl ve geçen yıl kân, Dev Or. İmâr masrafları 

karşılığı) 
29 801,06 

127 406 721,19 
52 488 963,71 

/ 
74 917 757,48 
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Kârların her sene katma bütçeye gelir kaydedilmesi 'gerekli olduğundan, Sayıştayea 1958, 1959 
ve 1960 iş dönemleri kârları, katana bütçenin kesinhösaplarına gelir farkı 'olarak kaydedilmiş ise de, 
Orman Genel Müdürlüğünce bu kârlar kâr - zarar 'hesaplarında bırakılmıştır. 1961 yılı Konsolide 
Blânçosunda eski yıllar kârı olarak ıgösterikriiş bulunan 74 917 757,48 liranın kâr - zarar hesabında 
bırakılması sebebi hakkındaki istizahımıza Orman Genel Müdürlüğünce verilen cevaptan, 
74 917 757,48 liradan 61 340 290,03 lirasının, 1962 yılında Genel Müdürlük Cari Hesabına, 
12 146 432,45 lirasının da 1963 yılında katma bütçeye 'aktarılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Şu hale 'göre, Sayıştayea ilişkin olduğu yıllar ıhesapları üzerinde evvelce yapılmış olan katana 
bütçeye aktarma işleminin Orman Genel Müdürlüğünce aidoldukları kesinhesap kanım 'tasarıları
nın kanunlaşması üzerine sonraki yıllarda yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Kârların Katma Bütçeye yatırılması keyfiyeti, geç de olsa Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi görüşüne uygun olarak yerine getirilmiş olduğuna göre bu konuda başkaca düşünce yürü
tülmesine mahal bulunmamışjtır. 

Ancak, geçen yıllar kârı olarak Konsolide Blânçoda igörülen 74 '917 757,48 liranın Genel Mü
dürlük Cari Hesabına aktarılması suretiyle blânçonun düzeltilmesi ^gerekmekle (bu yolda düzenle
nen blânço Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek ona/malarına sunulmuştur. 

22. Sabit kıymetler ve sermaye ile mukayesesi : 
1961 iş dönemi Konsolide Blânçosunda sabit kıymetlerin 208 $89 074,68 lira olduğu görül

mekte olup, bunun ayrıntıları ve 1960 dönemi kıymetleri ile mukayesesi aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir. 

Mevcut salbit kıymetlerin .187 549 073,75 lirası orman işletmelerinde, 18 906 105,48 lirası ke
reste fabrikalarında ve 2 483 895,45 lirası da Anatamirihane Müdürlüklerinde bulunmaktadır. 

Sabit kıymetler mukayese tablosu 

Çeşidi 

Tesisat 
Demirbaşlar 
Arsa ve arazi 
Satın alınan Ihak. 

Toplam .... 

1960 

118 044 493,29 
46 459 282,37 
11 021 188,79 

66 820,82 

175 580 786,27 

Tablo : 5 

1981 

134 584 790,18 
. 61 247 988,58 

18 003 569,64 
52 726,28 

208 889 074,68 

Artış 

16 540 296,89 
14 788 706,21 

1 982 380,85 

83 311 883,95 

Azalış 

8 094,54 

3 094,54 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, sabit kıymetler 1960 iş dönemine göre 33 308 289,95 
lira fazlasiyle 208 889 074,68 liraya yükselmiştir 1961 iş dönemi sonunda sabit kıymetlerin 73 169 279,05 
liralık kısmı amoriilti edilmiş durumlda bulunduğuna göre, gerçek kıymet 135 719 795,63 lira
dan ibaret bulunmakta ve bunun, 117 007 304,28 liralık sermayenin % 100 ünden fazla olduğu gö
rülmekte ve sonuçta, orman işletmeleriyle kereste fabrikaları kıymetlerinin fazlaca dondurulduğu şek
linde bir düşünce verdiği hatıra gelmekte ise de, işletmeler ve fabrikalar ticari isterlere göre idare 
edilmekle beraber ormanların imar ve gelişmesinin gerektirdiği her türlü tesisat ve vasıtaların sağlan
ması da zorunlu bulunduğundan tenkide değer bir cihet görülmemektedir. 

23. Stoklar : 
1961 iş dönemi sonunda Orman İşletmelerinde 37 588 450,99 lira, Kereste Fabrikalarında 

44 230 310,85 lira değerinde çeşitli stok olup, bunların çeşidi ve miktarları ve 1960 yılı ile mukayese
sini gösteren tablolar aşağıda gösterilmiştir. 
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Orman işletmeleri Mukayeseli stok cetveli 

Tablo : 6 

Çeşidi 

Tomruk 
Maden direği 
Tel direk 
Kereste 
Travers 
Sanayi odunu 
Sellülozluk 

Toplama 
Sair mallar kental 

Genel Toplam . . . 

Ölfcü 
birimi 

M3 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1960 
miktarı 

701 902,757 
105 107,272 
14 108,624 
36 042,767 

6 334,666 
47 438,690 

910 934,776 
1 534 792,47 

Kıymeti 
Lira' 

36 229 
5 091 

683 
3 620 

736 
2 691 

49 052 
6 115 

55 163 

Kr. 

560,24 
203,53 
811,54 
658,45 
204,27 
282,60 

720,63 
285,09 

006,09 

1961 
Miktarı M3 

434 294,125 
80 758,712 
13 063,991 
18 819,656 
4 04:1,983 
5 676,688 

90 836,652 

647 491,807 
1 372 309,61 

Kıymeti 
Lira 

20 378 
3 458 

582 
1 750 

407 
211 

4 615 

31 406 
6 182 

37 588 

Kr. 

855,90 
928,28 
109,74 
556,52 
910,17 
938,72 
852,86 

152,19 
298,80 

450,99 

Stok mevcudunda kıymet itibariyle 17 579 555,10 liralık ve miktar itibariyle de 263 442,969 M3 lük 
azalış ve yine (Sair mallar) da 162 482,86 keııtallikbir azalma mevcuttur. 

Çeşidi 

Toplam 
Parke 

Kereste fabrikaları mukayeseli stok cetveli 

Ölçü 
Birimi 

Tablo 

Miktarı 
M3 

1960 
Kıymeti 

Lira Kuruş 

1961 
Maktan Kıymeti 

M3 Lira kuruş 

Tomruk 
Yumuşak kereste 
Sert kereste 

M3 

M3 

M3 

87 224,534 14 960 107,53 
58 659,145 22 970 431,59 
41 763,719 16 423 654,42 

67 560,544 10 602 109,44 
30 045,619 11 869 022,27 
49 195,063 21 094 713,57 

187 647,398 54 354 193,54 147 601,226 43 565 925,28 
M2 51 623,52 681 118,18 20 841,39 664 385,57 

55 035 311,72 44 230 310,85 

Stok mevcudunda kıymet itibariyle 10 805 000,87 liralık, miktar itibariyle 40 046 174 M3 lük, parkede 
ise 30 782,23 M2 lik bir azalış olmuştur. 

24. Paralar : 

Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları ve anatamirhane müdürlüklerinin 1961 yılı sonu iti
bariyle para mevcudundan 1 093 335,31 lirası kasalarda ve 108 340 683,61 lirası da bankalarda olmak 
üzere 109 434 018,92 lira olup; bunun 106 957 640,79 lirası Orman İşletmelerine, 2 460 149,93 lirası 
kereste fabrikalarına ve 16 228,20 lirası da anatamirhane müdürlüklerine ait bulunmaktadır. 
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25. Ambar mevcudu : 
1961 yılı konsolide blânçosunda görülen 20 911 709,36 lira değerindeki ambar mevcudundan 

591 076,50 liranın alât, edevat, 9 985 261,77 liranın malzeme, 2 776 999,33 liranın kırtasiye ve matbua, 
4 990 293,57 liranın yedek parça, 2 568 078,19 liranın da çeşitli malzemeye ait bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Kıymet itibariyle 9 985 261,77 lira ile başta gelen malzeme, Orman İşletmelerinin son yıllarda 
üretimi artırmak amacı ile gerekli orman ana ve tali yollarının yapımına fazla önem verildiğinden 
buralarda kullanılacak olan buldozer, grayder ve kopmresör gibi teknik araçların yedek parçalarının 
stok edilmiş olmasından dolayı ambar mevcudu kıymetlerinin önünde gelmektedir. 

1961 yılında 141 işletme, 16 kereste fabrikası ve 2 tamirhane müdürlüğü göz önünde tutulursa, her 
müdürlüğe 131 520 lira raslamakta olduğundan ambar mevcudunda anormal bir durum görülmemiş
tir. 

26. Muvakkat borçlular : (işletmeler ve fabrikalar alacakları) 

Bilançonun aktifinde yer alan konsolide alacaklar toplamı 69 035 487,34 lira olup, bu alacaklar, 
avanstan borçlulara, müşterilere, Yönetmeliğin 42 nci maddesi gereğince maden kömürü ve kiremit 
ocağı işleteceklere yapılan nakdî ve aynî yardımlara, depozitolara ve türlü alacaklara ait bulunmak
tadır. 

Sayıştayca Büyük Millet Meclisine sunulan düzeltmeli blânçoda, türlü alacakları teşkil eden 
18 176 649,98 liradan 10 448 440,74 lira ayrılarak, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 15 . 4 . 1963 
tarih ve 23 sayılı Kararının 3, 5 ve 11 nci maddeleri gereğince, muvakkat borçlular hesabında 
(Hususi takibe tabi alacaklar) namiyle açılan kısımda gösterilmiştir. Bu 10 448 440,74 liranın 
8 903 393,14 lirası yukarıda 3 ncü maddede gösterildiği üzere kanuna aykırı bağışları, 10 000 lirası 
Necip Fazıl Kısaküreğe, 1 000 lirası Adnan Topsakal'a yapılan usulsüz ödemeyi, 1 534 047,60 lirası 
da Kilis'te yapılmış olup, 1960 yılına da geçen kanuna aykırı inşaat ile nakdî ve aynî yardım 
bedelini teşkil etmektedir. Eski yıllar raporlariyle Yüksek Meclise arz edilmiş olan söz konusu usulsüz 
ödeme 11 000 liranın da Genel Müdürlük tarafından kanuni kovuşturmaya tabi tutulduğu anlaşıl
maktadır. 

Kilis'teki usulsüz inşaatın ise, Kilis AJsliiye Hukuk Mahkemesinin 4 . 8 . 1962 gün ve 962/440 sa
yılı diösyasınida eski Bakan Nddim Ökrmen ve Kilis Orman Başmüdürü Mesuft Oan aleyhimde açılan 
dâvalarla talkîbddilmefkte olduğu; 'henüz sonuçlanma/lığı, Orman Genel Müdürlüğünden şifahen alı
nan (bilgiden ve ö'te yandan (bu taşa'aıtm 'Tari'm ve Millî Eğitim ba'kanlılklamna 'bedelleri 'karşılı
ğında aktarılması suretiyle, Genel Müdürlükçe, tasfiyeleri cilhdbinıe gidildiği ide, Genel Müdürlük 
temsilcisinin, 'Sayıştay Genel Kurulunda, (1959 konsolide Ifti'lânçıo raporunun 'konuşulması münaıseıbe-
tiyle yaptığı açıklamadan anlaşılmıştır. 

27. Genel merkez hesabı : 

Her işldtme veya fahrİıkanm 'diğer işletmeler veya fabrikalara olan 'borç veya alacaklarının 
kaydına mahsus olup, sonuçta hem alacalk hem 'borç antiği tdbvrdden genel meıfeez hesabı, ikon-
aoüld'e 'bilançolarda, 'öteden 'beri bu -esasa göre, yani alacaklı işi etmelerin alacakları toplamı pasif
te, hiorçlu İşletmelerin 'borçları toplamı aktifte oîımafc üziere işlem görtaekte ve bu itibarla alacaklı 
işlötlmelerin alacak 'toplamı, borçlu işlenmelerin de borç toplamı açıtkça ıgösterilmdkte iken, 1960 
ve 1961 yıllarında Ibu esastan ayrılaraik, sadeleştirme amaciyle alacalk ve borçlar arasındaki far-
ikin İkaydı suretiyle yetinildiği vie (bunun da aşrğııdaki tabloda gösterildiği üzere 1 710 306,43 lira
dan ilbarelt olduğu görülmüştür. 

1960 senesi konsolide 'bilançosunun Sayıştay Gendi Kurulunda görüşülmesi sırasında Orman Ge
nle! Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan açıklama da, genel merkez heısalbının öteden beri ol-
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duğu üzere 1963 yılından itibaren yine çift ar'tı'kh (olarak ^öslteri'leceği bildirilmiş olduğundan, 
burada cereyan <eden işlemin açıklanması ile yetinilmiştir. 

Borçlu aktığı Alacaklı artığı 

23 512 678,65 Orman işletmeleri 16 107 739,61 Kereste fabrikaları 
5' 694 632,61 Anatamirhane 

21 802 372,22 
1 710 306,43 Genel merkez hesabı 

23 512 67'8,6'5 

28. M. borçlular - alacaklılar hesabı : 

'Orman işletmeleriyle kereste faibrilkaÜarı ve anatamirhanelerin birbirine /karşı alacalk ve borç-
larını ıgftslbercn ve bilançonun pasifimde yer alan (M. borçlu - alacalklı) bes'abı' 1960 yılı kıonısiolıifde 
bilançosunda 2 111 367,30 lira, 1961 'bilançosunda .fe'e 560 541,40 Üira olarak gözülkirneMedir. 

Bu hesabın 1961 yılında 560 541,40 liraya düşmesi 'ile işleftlmleler, kereste fabrikaları ve anata-
mirhanle müdürlüklerinin hiçbiri ile olan alacak ve 'borçlarının azar, azar tasfiye edilerek adı 'ge
çen müdürlükler arasında 'bu 'konuda uygunluğun sağlanmasına çalışıldığı (kanısına varıldığından 
tenikilde değer (bir cihet 'görülimemlşıtir. 

29. Nazım hesaplar : 

Bilançoda nâzım Ihesabolarak yer almış 12 22'6 768,65 lira; işletmeler, Ikereste fabrikaları ve ana
tamirhane müdürlüklerince teminat karşılığı alınmış olan 11 274 002,75 lira ıkıymetinde esham ve 
tahvilât ile teminat mektuplar; 819 220 lira tasarruf bonioısu ve 133 445 lira da ıSayıstay ilânı-
lariyle kesinleşen borçlardan meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1961 yılı konsolide bilançosunun incelenmesi sonucunu gösteril" iş
bu genel durum raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıttılalarına saygı ile arz olunur. 

Birinci1 Başkan V. 
Kemalettin Tolluoğlu 

D. 4. Başkanı 
îhsan ögat 

Üye 
Hikmet öktem 
(Bulunamadı.) 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

D. 1. Başkan V. 
Rant Örencik 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayrı Gürsu 

Üye V. 
Semahat Senger 

D. 2. Başkan V. 
A. Rıza Toksöz 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

Üye V. 
Şahin Atamer 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3. Başkanı' 
Mehmet Karabacak 

Üye 
M. Hüdai Dümer 

Üye 
Semiha Erem 

Üye V. 
Enver Yılmaz 
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Devlet Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 

Başkanlığı tezkeresi, (3/291) 

T.C. 
Sayıştay 7 . 3 . 1966 

Sayı : 532750/56 
Özü : Devlet Orman İşletmeleri 
Genel .'bilançosu haıkkmda. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane ve yedek parça depo müdür
lüklerinin Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenip Sayıştaya gönderilen 1962 yılı bilançolarının, 
4914 sayılı Kanun hükümleri gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve bahis konusu 
müesseselerin genel durumu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz eylerim. 

Kemal ettin Tıolluloğlu 
Sayıştay Başkan V. 

Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ile Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdür
lüklerinin 1962 yılı genel bilançoları ile konsolide bilançosunun incelenmesi sonunda düzenlenen 

rapordur 

8 . 6 . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4914 sayılı Kanunun 1 ııci maddesinin son fıkrası: İş
letmelerin merkezce yapılacak genel bilançosu ile ılıer işletmeye ilişkin bilanço, kesinin asaplar ile 
birlikte yıl «sonundan başlıyarak 7 ay içinde «Sayıştaya verilir. Sayıştay incelemelerini bu işletme
lerin mevzuatına ve ticari isterlere göre yapar) hükmünü kaplamakta olduğundan, kanunun yü
rürlüğe girmesinden bu yana her yıl olduğu gibi, Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikaları, 
Anatamirhane Müdürlüklerinden ve bu yıl kurulan yedek parça depo müdürlüğünden her biri, 
1962 yılında da Sayıştaya birer bilanço ibraz ettikten başka, bu bilançoları sözü edilen kanun 
gereğince birleştirmekte olan Orman Genel Müdürlüğünce de; Orman işletmeleri, kereste fab
rikaları ve Anatamir Müdürlükleri ve Yedek Parça Depo Müdürlüğü bilânıciolarının birleşmesinden 
dloğan Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikaları ve Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek Par
ça Depo Müdürlüğünün 1962 yılı konso'liid.e bilançosu Sayıştaya verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları, anatamirhane ve yedek parça depo müdürlükle
rinin her biri tarafından verilen bilançolar; bunlara ilişkin özel hükümler ve ticari isteriler daire
sinde incelenip hükme bağlanarak gereken ilâmlar çıkartılmıştır. 

İşletmelerle kereste fabrikalarının ve anahamirhaneleriıı ve Yedek Parça Depo Müdürlüğünün 
genel durumunu gösteren -konsolide bilançonun incelenmesi sonucunda idari ve ekonomik yön
den teslbit olunan genel mahiyeti haiz arza değer hususlar aşağıda açılaumıştır. 

İDARİ BÜNYE 

1. Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrika!arının kuruluş ve miktarı : 
Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları 14 . 6 . 1987 tarih ve 3204 sayılı Kanunla ku

rulan ve yurt ormanlarının yetiştirilmesi, korunması, iman ve işletilmesi işleri ile yükümlü tutu
lan, Orman Genel Müdürlüğünün birer taşra kuruluşları olup, tüzel kişiliği haiz olmıyan bu kuru
luşlar, bütün nakdî ve aynî tasarruflarını, Orman Genel Müdürlüğü adına yaparlar ve Orman Ge-
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nel Müdürlüğü tarafınJdan ternsil edilirler. Bunlardan amenajman plânları daiminde ormanları 
ekonomik isterlere göre teknik usullerle sürekli bir şekilde işletmek amaciyle kurulan işletmelerin 1937 
yılından ve birer sanayi teşekkül olarak kurulan kereste fabrikalarının 1939 yılından itibaren te
sislerine başlanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Tarım Bakanlığının onayı ile kurulmakta olan bu kuru
luşları 1962 yılı dâhil, son beş yıldaki sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kereste Fabrikası Orman İşletmeleri 
Yıllar Aded Aded 

1958 16 110 
1959 18 130 
1960 18 136 
1961 14 141 
1962 14 146 

1962 yılı içerisinde, mevcut (3) anatamirhaneden başka bir de Yedek Parça Depo Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

2. Bütçelerin hasırlanması ve bunlardan yapılan harcama : 
A) Bütçelerin hazırlanması : 
Birinci maddede açıklandığı üzere Orman Genel Müdürlüğünün birer taşra kuruluşu olup tü

zel »kişiliği de olmıyan ve bütün işlemleri Orman Genel Müdürlüğü adına yönetilmekte olan işlet
me ve fabrikaların bütçeleriyle iş plânları, 8 . 6 . 1946 tarih ve 4914 sayılı Kanunun ıbiriıuci mad
desinin ilk fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulunca verilen 15 . 2 . 1956 tarih ve 4/6725 sayılı ka
rara dayanılarak düzenlenen (Devlet Orman İşletmesi ve dönereermayesi yönetmeliğinin) 6 ncı 
maddesine güre, önce İşletme Müdürlüklerince hazırlanmakta ve başmüdürlüklerin düşünceleri 
alındıktan sonra Orman Genel Müdürlü günce düzenlenerek iş plânı ile birlikte incelenmek üzere 
•başmüdürlüklere gönderâlmektedir. 

istiıhsalât, imalât, nakliyat masrafları, sabit kıymetler, genel masraflar, orman bakım maisraf-
ları, satış masrafları, yardımcı servisler, tahnit masrafları, mubayaa masrafları anabölümleri 
ile lüzumu kadar maddeleri kapsryan bu bütçeleri icradan önce onaylıyacak makam yönetmelikte 
yer almamış olmakla beraber, döner sermaye işlemlerinin gerektirdiği çabukluk ve seyyaliyete 
uygun 'olarak bütçeler, doğdukları katma bütçenin birinci derece ita âmiri Tarım Bakanlığının 
onayından sonra yürürlüğe konulmaktadırlar. 

B) Bütçelerle verilen ödenek ve gider : 
Orman İşletmeleri ve kereste faibrikaları bütçelerinin çeşitli tertiplerinden 1961 ve 1962 yılları 

itibariyle verilen ödenek ve yapılan harcamalarla 1962 iş döneminde görülen artış ve azalış miktar 
ve nisbetleri bundan sonraki tablolarda gösterilmiştir. 
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1961 ve 1962 yılları Orman İşletmelerine verilen ödenek ve yapılan harcamalara ait 

Tablosu : 1 

Harcamanın çeşidi Verilen ödenek 
1961 1962 

Yapılan harcama 
1961 1962 

Masrafta 
artış 

Toplam 387 190 867 438 426 000 309 191 620 47 398 840 37 69 

Genel artış : % 29 

90 356 048 45 

1961 ve 1962 yılları Devlet Kereste Fabrikalarına verilen ödenek ve yapılan harc 
mukayese 

Tablosu : 2 

Harcamanın çeşidi Verilen ödenek 
1961 1962 

Yapılan harcama 
1961 1962 

Masrafta 
artış 

Mubayaa bedeli 
İmalât masrafı 
Nakliyat masrafı 
Sabit kıymetler 
U. İdare kıymetler 
Satış 
Tahmilleme 

Toplam 

42 089 254 
5 123 275 
2 324 492 
4 343 038 
5 693 264 
449 300 
129 425 

60 152 048 

53 705 195 
6 763 157 
3 335 368 
6 429 521 
5 526 589 
• 569 550 
128 500 

76 457 880 

30 360 916 
5 087 750 
2 324 491 
1 501 329 
4 340 276 
357 348 
75 671 

44 047 784 

98 
11 
46 
55 
99 
57 
30 

96 

51 223 144 
6 293 371 
2 671 333 
2 057 192 
5 178 016 
424 658 
86 629 

67 934 345 

08 
24 
83 
68 
93 
19 
01 

96 

20 
1 

23 

862 228 
205 621 
346 842 
555 863 
837 740 
67 310 
10 958 

886 562 

İstihsal masrafı 
İmalât masrafı 
Nakliyat masrafı 
Sabit kıymetler 
Genel masraflar 
Orman bakım 
Satışı 

24 168 853 
3 117 192 

187 622 249 
54 412 591 
132 256 227 
43 015 357 
1 898 398 

34 352 403 
2 423 139 

161 739 570 
48 185 807 
133 767 116 
55 991 060 
2 144 405 

24 716 852 
2 307 777 

106 276 816 
27 997 598 
112 862 391 
33 645 771 
1 384 411 

98 
20 
85 
68 
75 
75 
26 

' 34 352 402 
1 600 145 

150 500 632 
32 825 916 
121 117 004 
55 961 711 
1 482 225 

42 
97 

41 
24 
65 

9 635 549 

44 223 815 
5 828 317 
8 254 612 
22 315.939 

97 813 

JLTİ: 

15 
73 
49 
90 
74 

Genel artış : % 54 
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TalbMarm incelenmesinden anlaşılacağı üzere; jşleitmelendeki stok kıymetini teşkil eden is

tihsal, nakliyat, imalât masraflarından istihsal masrafı 1%1 yılında 24 716 852,98 lira iken 
1962 yılında % 39 fazlasiyle 34 362,42 liraya; nakTiyaJt masrafı 106 276 816,85 lira iken 1962 
yıllında % 41 fazlasiyle 150 500 632,00 liraya yüksekmiş; imalâit masrafı ise 1961 yılında 
2 307 777,20 lira iken 1962 yılında % 31 azalış ile 1 600 145,97 liraya düşmüştür. Sabit kıy
metler ile genel masraflardan birincisi % 21, ikincisi % 7 artışla; birincisi 27 997 5ı98,68'lira
dan 3ı3 825 916,41 liraya, ikincisi 112 862 391,75 liradan 121 117 004,24 liraya yükselmiştir. 

Onman balkımı masrafları ile satış masrafları da artış kaydedip nisbetleri % 66 ve % 7 ve 
baliğ oldukları miktarlar 55 691 711,65 ve 1 482 225,00 liradır. 

Kereste fabrikalarında mubayaa, imalâit, nakliyat, salbit kıymetler, genel idare, sıatış, tahnit 
masraflarının tümü antış kaydetmiş olup, nisbetleni sırasiyle % 69, % 24, % 15, % 37, % 19, 
% 19, % 14 ollm'ak üzere, baliğ oldukları miktarlar; yine sırastiıyle, 51 223 144,08 lira; 
6 2913 371,24 lira; 2 671 333,83 lira; 2 057 192,68 lira, 5 178 01l6,i93 lira; 424 658,19 lira; 86 629,01 
liradan ibaret bulunmuştur. 

'Genel olarak Orman işletmeleri masraflarında % 29, kereste fabrikaları masraflarında % 54 
artış kaydedilmiştir. 

3. — Gendi harcamalardakâ artış ve azalışlar; 
. İşletmelerde : 

1962 iş döneminde Onman işletmeleri bütçesinin genel harcamalar bölümünden 121 1117 004,24 
lira harcanma yapılmış olup, bu bölümün 1961 yılma nazaran antış ve azalış kaydeden maddele
rinin biribirinden düşülmesinden sonra bölüm itibariyle 1961 iş dönemline nazaran % 7 oranında 
8 254 612,49 lira bir artış olmuştur. Konsolide bilançonun eklerinden bulunan kesinlhesap cet
vellerinin genel masraf bölümüne ilişkin olanın incelenmesi sonucunda, bu bölümün önemli mik
tarlarda antış kaydeden maddeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Artış kaydeden maddeler 

Masrafın Nerv'i 

Maaşlar 
Ücretler 
Yevmiyeler 
Emekli keseneği 
Hizmet vasıtaları 
taımir giderleri 
İlân propaganda 
Temsil masrafları 

1961 

23 715 9(62,10 
60 800 497,78 

330 736,67 
4 052 231,34 

3 144 251,27 
159 469,16 

2 758,85 

1962 
( 

'25 105 3I87,1U 
64 >683 952,45 

459 703,47 
4 :266 119,33 

3 702 539,46 
324 332,00 

20 899,92 

lArtııg miktarı 

1 389 425,01 
3 883 454,67 

128 966,80 
203 887,99 

558 288,19 
H64 862,84 

18 141,07 

Yüade 
oranı 

6 
6 

39 
8 

18 
100 
800 

Azalış kaydeden maddelerde arza şayan bir cihet 'görülmemişltdr.. 
Aıntış kaydeden maddelenden en fazla artanı % 800 oranında 18 141,07 lira artış ile temsil 

masrafları olup, bunu % 100 oranında 164 862,84 lira ile ilân - propaganda, % 39 oranında -
128 966,80 lira artış ile yevmiyeleri; % 18 oranında 558 288,19 lira antış ile hizmet vasıtaları 
tamir giderleri; % 6 oranında 1 389 425,01 lira artış ile maaşlar; yine % 6 oranında 3 883 456,67 
lira artış ile ücretler; % 5 oranında 203 887,99 lira artış ile emekli keseneği izlemektedir ki, 
bunlardan maaş, ücret ve bununla ilgili emekli keseneğindeki artışların, 1962 yılında 5 işletme
nin yeniden açılmasının gerektirdiği masraflardan ileri geldiği kanısına varılmıştır. İlân ve pro
paganda maddesindeki % 100 artış, ommancıdıkta pek önemli bir yeri olan propagandanın önem
le ele alındığını göstermekte ve hlizmet vasıtaları tamir giderlerindeki artış da seneden seneye 
vasıtaların eskimesinden mütevellit masrafların! bu oranda çoğalması ile izah olunmaktadır. 
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Temsil masraflarına gelince; 196)1 yılında 2 758,'85 lira iken 1962 yılımda % 800 fazlasiyle 

20 899,92 lirayı bulunuştur ki, bu miktara 27 Mayıs Devrimine kadar onman mevzua/tuna aykırı 
olarak israfa yönelen ve o tarihten bu yana yapılmasına son verilen bağışlar dâhil değildir. Sö
zlü ©dilen miktar, sadece, ticaret erlbabı ile oırmancılılkıla ilgili yalbancı veya sair şahısların, işletme
leri ziyaretlerimde yapılan izaız, ikram, ve verilen ziyafet masraflarından ibaret bulunmuştur. 

Sayıştayım 1968 ve 1959 konsolide bilâmçıo raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sözü 
edilen kanuna aykırı bağışların arzı üzerine, Millet Meclisti Sayıştay Komisyonu, 15 . 4 . 1963 
tarfilh ve 23 sayılı kararının 3 ncü fıkrasiyle Sayıştay görüşüne katılmış ve Orman Genel Mü
dürlüğünce müselbibipleri aleyhinde yapılan kanuni kovuşturmayı ve bağışlara sıon verilene olayı
nı yerinde bulmuş, diğer taraftan söz konusu edilen kanunsuz ödemelerin müsebbiplerinden 
taJhsilinim deneitimimii sağlamak üzere, sonraki yıllar bilançolarının aktifinde (Hususi takibe tabi 
alacaklar) pasifinde (Hususi taikibe tabi alacaklar karşılığı) hesaplarının açılmasını kararlaştır
mış olduğundan, 27 Mayıs 19)60 Devinimine kadar kanuna aykırı olarak yapılmış ve mezkûr 
üçüncü fıkrada yor almış olan 8 908 393,İ4 lira ile, yine Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 
23 sayılı karanının 5 nci maddesinde sözü edilen ve Necip Fazıl Kıısaküreık'e 10 000 lira, Adnan 
Topsakal'a 1 000 lira olmak üzere yapılan 11'000 liralık usulsüz ödeme ki, topluca 8 914 398,14 
lira 1961 yılında olduğu gibi 19/62 yılında da konsolide bilançomun müessese alacakları hesabında 
Sayıştayca yapılan düzeltime ille, (Hususi takibe Italbi alacaklar) hesalbma alımımıştıır.' 

1962 bilânçıo dönemıi, Sayıştay Komisyonunun karar tarihi olan 15 Nisan 1963 tarihinden 3,5 
ay evvel son bulmuş ve bu kararın da ilıişlkin bulunduğu 1953 - 1959 yılları bilanço ve kâır ve 
zarar hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisince oınaylamıımasımıa dair olan 377 sayılı Kanu
nun tarihi de 16 . 1 . 1964 bulunmuş olduğundan haliyle, yukarıda adları yazılı özel hesaplar 
1962 bilançosunda yeır alamamış ise de, 1964 bilançosunda yer alacağı, 1962 yılı hesabı münase
betiyle yapılan soruya genel müdürlükçe verilen karşılıktan anlaşılmıştır. 

4. — Kereste faibrikalarınıdaikıi artış ve azalışlar* : 
Kereste fabrikalarmdaki genel harcamalarda tüm olarak % 19 misıbetimde 837 740 liralık bir 

artış mevcudolup, bunun en önemlileri de, % 130 oranında artışla 63 773,82 liraya yükselen vergi 
ve resimler; % 68 oranında antışla 1 258 683,28 liraya yükselen tesisat tamiratı; % 26 oranında 
artışla 56 606,56 liraya yükselen hizmet vasıtaları tamir ve bakım giderleri; % 23 oranında ar
tışla 54 527,74 liraya yükselen hizmet vasıtaları işletme giderleri; % 15 oranında artışla 
1 834 446,03 liraya yükselen mahkeme hare ve ımasıraflarımdam ibaret bulunmuştur. 

(Diğer antış ve eksilişler az miktarda olduğundan arza değer görülmemiştir. 

5. — Kadrolar* : 
Yüksek Meclise sunulan 1961 ve daha evvelki yıllar konsolide bilânçolarına ait raporlarda da 

ariz edildiği üzere, Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhamelerde çalıştırılan 
personelden bir kışımı maaşlı olup, bunlar 3204 numaralı Kuruluş Kanunu ile bu kanuna ek 
kanunlara bağlı kadrıo cetvellerine dayanılarak: maaşlarını katma bütçeden almalkta ve fakat 
bunların bir kısmı işletmelerle fabrika ve tamirhaneler ve depo müdürlüğünde 'çalıştıklarından 
bu maaşların mezkûr kuruluşların masraflarına geçirilmesinin sağlanması için hesabı cari mektup
ları ile, katma bütçe saymanlıklarınca ilgili işletmeler saymanlıklarına maledilen söz konusu istih
kaklar, bir taraftan genel masraflar (maaşlar) hesabına zimmet, diğer taraftan Orman Genel Mü
dürlüğü hesabı carisine matlup kaydedilmekte, sonuç olarak katma Ibütçenin (B) işaretli cetvelinde 
gelir olarak yer almaktadır. 

Diğer kısım personel ise; Orman İşletmeleri Döner ıSermaye Yönetmeliğinin 6 nci maddesi hük
mü uyarınca ihtiyaca göre Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Maliye Bakanlığının 
düşüncesi alındıktan sonra Tarım Bakanının onayı ile uygulanan kadrolarda görevli iolup, bu kad
rolardan 'bir kısmı barem içi, diğer kısmı barem dışıdır. 
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1961 ve 1962 yıllarında orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane müdürlükle

rinde yalıttırılan personel sayısı ve kadro durumu aşağıda 'gösterilmiştir. 
Orman işletmelerinde : 

Mevcut kadro 

Barem 
içi 

Barem 
dışı Aded 

ödenek 
Lira 

1962 
1961 

kadro : 

1962 
1961 

1 583 
1 564 

19 

Barem 
içi 

1 771 
1 506 

9 889 
9 889 

__ 

Barem 
dışı 

9 022 
8 716 

11 472 
11 453 

19 

Aded 

10 573 
10 222 

v 

55 309 200 
55 018 800 
^ 

290 400 

ödenek 
Lira 

50 496 000 
48 454 200 

45 306 351 2 041 800 

1961 kadro durumu 

Barem içi Barem dışı Aded 

Mevcut 
Kullanılan 

V 

1 564 
1 506 

• L _ 

9 889 
8 716 

, ^_ 

11 453 
10 222 

58 1 173 1 231 

1962 kadro durumu : 

Barem içi Barem' dışı Aded 

Mevcut 
Kullanılan 

V 

1 583 
1 551 

_̂ 

9 889 
9 022 

11 472 
10 573 

32 867 899 

Yukardaki tabloların iuoelenımieisinden 'anlaşılacağı üzere, barem içi (kadro mievcudu 1961 yılına 
nazaran 1962 yılında 19 aded artımış .olmasına karşılık, barem dışı kadro mevcudu artış kaydetoe-
miştiır. Buna mukabil kullanılan kadro, 1962 yılında barem içi kadrolarda 45 aded, barem dışı kadro
larda 306 aded artmıştır ki, 45 adedin 19 adedi barom içi »artan 'kadro mıevcuduna karşılık ise de, geri 
kalanı 26 aded ile barem dışı 306 ad©d,Tnevcu)t münhal kadrolardan kullanılmıştır. 1962 yılında 5 aded 
daiha işletme kurulmuş olması ve mevcut diğer istetmelerde artan iş hacmi göz önünde tutulduğu tak
dirde, fcullıanılan kadrolarda toplam iltilbarliyle 332 aded artış, durumun.icabına uygun bulunmuştur. 

Kereste fabrikaları ve ^anataımirhane müdürlüklerinde; 
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Mevcut kadro : 

1962 
1961 

Artan 

Kullanılan kadrolar : 

1962 
1961 

Barem' 
içi 

52 
52 

Barem 
içi 

43 
42 

Bârem 
dışı 

v 

210 
210 

— 

Barem 
dışı 

V 

196 
191 

Aded 

262 
262 

Aded 

239 
233 

ödenek 
Lira 

1 471 200 
1 471 200 

ödenek 
Lira 

1 353 000 
1 309 200 

43 800 

1961 kadro durumu 

Meveult 
Kullanılan 

Barem içi Barem dışı Aded 

52 
42 

10 

210 
191 

19 

262 
233 

29 

1962 /kadro durumu : 

Mevcut 
Kullanılan 

Barem içi Barem dışı Aded 

52 
43 

210 
19i6 

9 14 

262 
239 

Kereste fabrikaları ve anatamirhane müdürlüklerine ait yukardaki cetvellerin tetkikinde; 1962 
yılında gerek barem içi, gerek barem dışı kadrolarda artma ve eksilme olmamıştır. 

6. Ek görev olarak kullanılan kadrolar : 
T959 yılı sonuna kadar ücret kadrolarında yıldan yıla meydana 'gelen artışların önemli sebeple

rinden biri de, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşunda veya işletmelerde çalıştırıl
makta olan teknik elemanların her birine işletme Döner Sermayesinden Yönetmeliğin 5 nci mad
desi hükmü uyarınca alman kadrolar karşılık tutularak ek 'görev adı altında ek ücret ödenmesi cihe
tine gidilmesidir. 

Halbuki ek görev, belirli bir kadro ile asli görev olarak yapılması 'zorunlu Ibir hizmetin, asili
nin henıüz atanmamış 'veyahut ayrılmış olması sebebi ile açık kalması halinde, asilin atanmasına 
kadar geçici süre için mevcut elemanlardan birine asli görevleri yanında ikinci 'bir görev olarak 
yaptırılması demek oılup, esasen 3656 sayılı Kanunun değişik 18 nci maddesinin vaz'ındaki 
maksat ve amaç da hu olduğu halde, Orman Gtenel Müdürlüğünce bu kadroların tamamı ek ıbir 
ücret verilmek gayesiyle kullanılmaktadır. 
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Genel Müdürlükçe ilk önce 1959 yılı sonuna kadar ibaşmüşavirlik, müşavirlik, kısım müdür

lüğü, orman istihsal, 'bakım ve koruma teknisyenliği ıgibi unvanlarla alman idari kadrolara yine 
birer idarî ıgörev olan işletme müdürlüğü ve bölge şefliğinde çalıştırılanların ek görevle atanmış 
olduğunun ıSayıştayca, 14 . 2 . 1960 tarilb. ve 2528 sayılı Genel Kurul kararı ile tesbit ve tenkit 
edilmesi üzerine, iki idari ıgörevin bir kişide birleşemiyeccği hakkındaki 18 nci madde hükmüne 
aykırı olan Ibu işlemden vaz geçilerek, bu defa Genel Müdürlükçe kadroların unvanlarının meslekî 
birer görev olan (mühendis) olarak değiştirilmesi cihetine gidilmiş ve bu suretle biri idari, diğe
ri meslekî veya ikisi de meslekî .olması itilbariyle 3656 sayılı kanunun s'özü edilen 18 nci maddesi
ne uygun 'bir duruma getirilmek suretiyle mevcut elemanlara ek birer istihkak mahiyetinde öde
meler yapılmasına devam olunmuş ve bahse konu 1962 iş döneminde de 1733 adet mühendislik 
kadrosu üzerinden istihdam ve ödemelere devam 'olunmuştur. 

Sayıştaym olayı, 1955 yılından bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisince raporlarla arzı üzeri
ne, Sayıştay Komisyonunca, 1953 - 1959 yılları raporlarının görüşülmesi sonucunda, 15 . 4 . 1963 
tarih ve 23 sayılı kararın 8 nci maddesinin (A) fıkrası ile, bu (hizmette kullanma şeklinin kaldı
rılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bu konunun Sayıştay 'Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında söz alan Orman Genel Müdür
lüğü temsilcisi tarafından, her ne kadar; (yukarıda sözü edilen 1953 - 1959 yılları konsolide 
blânço ıhesaplarınm Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, Tarım Bakanının izahatı ve Sayış
tay Komisyon sözcüsünün rapordaki ek görevin lağvına dair temenni de ısrar edilmediği yolun
daki beyanı üzerine, Millet Meclisi Başkanlığınca; - Raporda ancak temennide bulunulmuştur. 
Hükümetin elinde kanun, nizam, vardır. Hükümet temenniye uyar veya kanun ve nizamları tat
bik eder. - denilmek suretiyle Sayıştay Komisyonu raporundaki temenninin, ek görev müessesesi
nin kaldırılmasını kapsıyacak nitelikte olamıyac ağının ileri sürüldüğü, 'Tarım Bakanının beyanı 
veçhile kanunun ruh ve maksadına uygun bir şekilde hareket olunduğu, elemanların tatmin edil
melerine matuf bulunsa idi, Hükümetçe 'köy kalkınması programına alındığından dolayı Genel 
Müdürlükçe döner sermaye kadrolarında ek görevle istihdamlarına son verilen ziraat mühendis
lerinin de bu suretle istihdamlarına devam olunmak ıgerekirdi) yolunda beyanda bulunulmuş 
ise de; olayın ilk önce Yüksek Meclise arz edilişindeki sdbep ve maksadın", alınmış elan kadrola
rın ve bunlara yapılan tâyinlerin mevzuata aykırı elduğu keyfiyeti olmayıp (zaten bu husus va
rit olsa idi, Sayıştayca gerekli kaza hakkı kullanılarak ilgililer hakkında tazimin hükmü verilip 
meselenin Yüksek Meclise arz edilmesine de mahal olamıyacağmdan) alınan ıbaihse konu kadro
ların gerçek bir ihtiyaç ve ıhizmet esas ve karşılığından ziyade, tâyin olunanlara ikinci bir istih
kak sağlamak ve onları tatmin etmek amacına matuf bulunduğu cihetle 1902 iş döneminde de 
aynı şekildeki uygulamaya devam olunduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilerine su
nulması yararlı 'görülmüştür. 

7. Döner sermaye kadrolarında çalıştırılan Tarım Mühendisleri : 
İşletme Döner .Sermayesinden (Tanım Mühendisliği) adı ile alman kadroların bir kısım tarım 

mühendislerine ek görev olarak verildiği ve bu kadroların alınmasına ıgere'kçe olarak da, or
manlara arız olan haşeratla mücadele, orman mühendislerinin görevlerinden olmakla beraber bu 
mücadelenin teknik ve tecrübe (bakımından mücehhez tarım mühendisleri ile de kuvvetlendiril
mesi ve orman içi köylüleri, işletmelerce kalkındırmak üzere arıcılık, tavukçuluk ve buna ben
zer tarımsal uzmanlık işlerinin tarım mühendislerinin de katılması ile geliştirilmesine çalışılması 
Orman İdaresince ön görüldüğü anlaşılmış ve konunun Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sı
rasında söz alan Genel Müdürlük temsilcisi tarafından keyfiyet teyidedilmiş ve konunun köy 
kalkınması dâvası olarak Hükümetçe ele alınması üzerine, bahse konu (ziraat mühendisliği) kad
rolarının 16 . 11 . 1902 tarihinde ilga edildiğini sözlerine eklemiş olup, ıbu hizmette kullanma 
şekli 3656 sayılı Kanunun değişik 18 nci maddesine dayanılarak ek görevle yapılmış olduğundan, 
ilgililer hakında sorumluluğu .gerektirir biır eihe'tgörülmemiş ise de, orman mühendislerine verilen 
ek görevlerde olduğu gibi bir hizmetin yapılmasından çok bir kısım mühendislere ek istihkak sağla-

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 



— 52 — 
mak .amacına yöneltilmiş ve meselâ Ankara Merkez Orman İşletmesi emrine ayrılan 25 adet kad
ronun Devlet üretme çiftlikleri kuruluşunda görevli 'bulunan genel müdür, müdür muavini, şu'be 
ımüdürü ve şeflerine verilmesi de bu ciheti doğrulamakta bulunmuştur. 

Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5 nci maddesi uyarınca aylıkları 'döner sermaye bütçesinden 
ödenmek üzere alınmış lolan 270 adet (tarım mühendisliği) kadrolarından 248 adedinin 1961 ve 
293 adedimin de 1902 yılı içinde kullanıldığı ve bu hizmette kullanma şeklinin Onman Genel Mü
dürlüğünde ıgenel müdür, genel müdür yardım-cılığı, fen heyeti üyeleri ile orman'mühendisleri
ne ek 'görev olarak yaptırılan orman mühendisliği kadrolarının kullanılmasına benzediği görül
mektedir. 

Kadroların 16 . 11 . 1962 tarihimde Orman Genel Müdürlüğünce lâğvedilmesi suretiyle bu 
yoldaki tatbikata son verildiği anlaşılmakta ise de, konunun Büyük Millet Meclisinin bilgilenme 
arzı uygun Ibülunmuştur. 

8. Bütçe ve muhasebe tekniğine aykırı harcama : 
Antalya Devlet Onman İşletmesinee Toprak Mahsulleri Ofisinden satın alınması cihetine gidi

len 783 metrekare arsa (bedeli olan 20 hin liranın ferağ muamelesinin ikmaline değin, 1962 yılın
da masraf kaydedilerek Ofis adına emanet hesabına alındığı ve yine mezkûr işletmenin 1902 in
şaat programına dâhil Kemer - Ulupmar yangın kulesi; Tefcirova- çift lojman muhafaza binası, 
TeMrova üç katlı tavla samanlık binası, Serik - Böğüş tek lojmanlı muhafaza memurluğu binası, 
merkez bölge şefliği binası inşaatlarının çeşitli sdbeplerle 1962 yılında tamamlanmış olmaları do-
layısiyle, topluca 63 186 liranın 3-1 . 12 . 1962 tarih ve 4129/48 sayılı mahsup fişi ile masraf ka
yıt edilerek emanet hesalbma alındığı görülmüş ise de; hizmet ifa edildikten sonra bedelinin, hiz
metin ifa edildiği sene (bütçesine maledilmesi Mtee ve mulhasehe tekniği icabı 'olduğundan henüz 
ikmal edilmemiş bulunan 'bu hizmetlerin karşılığı olan ve 1962 konsolide hlânçıosunda yer alma
ması gereken 83 186 liranın bu yıl blânçosunda, kayıtlı 'bulunduğu hesaplardan çıkarılması lâzım 
gelip, konu hakkında söz alan Orman Genel Müdürlüğü temsiloisi de keyfiyeti teyidederek bütçe 
tekniğine ve mulhaseibe usulüne uygun hareket olunmasının mülhakata tamim edildiğini beyan 
etmiş olduğundan konsolide blânejoda ıgerekli tenzilât yapılmak suretiyle Sayıştayca tanzim olu
nan tashihli ıMânçonun Büyük Millet Meclisinin yüksek onaylarına sunulması ve cereyanı halden 
bahsedilmesi ile yefcinilmiştir. 

9. Kayıt dışı primler : 
Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşlelfcmeleni, Selüloz Sanayii, Türkiye Devlet De 

miryolları ve Türlkay gibi kurumlar arasında yapılan protolkollara dayanılarak bu .kurumlara, belir
li îmilkltarda isteld'Jkleri orman ürünlerinin süresi içinde verilmesini teşvik »amacı ile 'hizmetleri geç
miş »orman idaresi personeline sözü leldilen kurumlarca 'belirli oranlarda verilen primler ıSayış/'tay 
tarafından orman gelirleri mahiyetinde 'görülerek işletrnelerce alınmalarında ibir sakınca /bulunma
mış â'sie de, orman idaresi persioneline dağı'tılmasının bir kanun "hükmüne dayanması veya çalış
ma saatleri dışında bu hizmetler .görülldüğü takdirde, 3056 ısayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
ve maddedeki şartların tahakkuku halinde Ba/kanlar Kurulundan alınacak karara göre işlenme 
bütçesine konulacak ödeneğe dayanılaraik ödeme yapılması gerekli olacağı kararlaştınlmşjtı. 

Bu karara rağmen ödeme yapılmasına devam olunması üzerine çıkarılan ilâmlarla, ödemelerin 
tazmin hükmüne bağlanması sonucunda Ibü ödemelerin, işletime İkayıtlanna geçirilmeden doğru
dan doğruya adı ıgeçen kurumll'areo ilgililerin adrteslerine gönderilmek suretiyle yapılması, evvel-
iki 'senede olduğu >giibi, 1902 yılı iş döneminde de ve ezcümle; Maraş, Bitlis, Beypazarı işletmelerinde 
olduğu üzere, orman Maresdnce Bağlanmış oltıp, bu hususlar Tarım BaJkanhğına alüset'tirildiği 
ha'He Bakanlıkça sözü edilen usulsüz ve kanunsuz ödemeler durdurulmadığı cihetle keyfiyet da
ha önce bütün ayrıntılariyle 4 . 4 . 1964 tarih ve 5O3İ518/305 sayılı yazı ile Türlküye Büyük Mil-
let Meclisine 'arz edilmiş olduğundan 'burada olayın özelinin sunulması ile yeıtiniimiştir. 
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10. Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına 

tahsis olunan Nioel ağaçları : 

6831 sayılı Orman Kanununun 37 nei maddesi hükmüne istinaden, normal kesimler ile ferah
landırma kesimlerinden elde edilen ve umumiyetle çam ağaçlarının uç kısımlarını teşkil eden ve 
noel -münasebetiyle kullanılan orman ürünlerinin 'bir kısmının, ya aynen veya bedelen Orman Ge
nel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına muhtelif işlet-
meleree tahsis olunduğu ve aynen tahsis olunanların masraf karşılığında da olsa, işletme vasıta
ları ile Ankara'ya nakillerinin temin edildiği ve bu cümleden olmak üzere, Bolu işletmesinee 1960 
yılında adıgeçen sandığa tahsis olunan 2 500 adcd Noel ağacının 170 adedinin sandık adına be
heri 20 liradan tutarı 3 400 liranın Ankara Merkez işletmesi vasıtasiyle ve hesabı cari mektubu 
ile 1962 yılında sarıldığa ödenmesinin sağlandığı ve geri kalanının da işletme vasıtaları ile An-
karaya nakil edilerek yapılan masraf karşılığı olmak üzere sandıktan 3 750 liranın 22 . 1 . 1%2 
tarih ve 1/34 sayılı ta'hsil fişi ile tahsil edildiği; Buma Orman İşletmesince de buna benzer işlem
lerin yapıldığı, işletmelerce bu kabîl tahsislerin yapılması bunun en azından 195-9 yılından beri 
devam ettiği; Ankara Merkez Orman İşletmesi 1962 yılı hesalbının yangılanması neticesinde an
laşılmış olup; konunun Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında süz alan orman idaresi 
temsilcisi özet olarak; (N'oel ağaçları, ormanların bakımı icaibı olarak yapılan ve Orman Kanunu
nun 37 nci maddesi ile zorunlu kılınan kesimlerden elde edilmekte olup, bunların genç ağaçlar
da uygulandığı, 'kesimlerin şahıslara verilme'si halinde bir çok suiistimallere yol açacağı, bu ke
simlerin noel zamanında yapılmasının ormandaki tahribatın önlenmesine matuf bulunduğu za
manın darlığı ve sair sebepler dolayısiyle ihaleye konulmasına imkân olmadığından bedeli muka
bilinde yardımlaşma sandığına verilmek suretiyle işin selâmetle yürütülmesinin sağlandığı) be
yanında bulunmuş ise de bedeli mukaibilindo de oka sözü edilen kanun hükmünün münhasıran 
yardımlaşma sandığı löhine tatbik edilmesinin ve işletme personel ve vasıtalarının küsmen de olsa 
bu işte kullanılmasının adı geçen ve sair gerçek ve tüzel kişilerden farklı bulunmıyan sandığa 
özel ve imtiyazlı muamele tatbiki demek olacağının ve bu hususun orman gelirini de etıkiliyeeeği-
nin Büyük Millet Meclisinin yüksek bilgilerine arzı uygun bulunmuştur. 

İktisadi bünye 
11. İstihsalât 

1962 iş devresinde Orman işletmelerindeki istihsalât miktarı, 1961 iş dönemiyle mukayeseli 
olarak aşağıda gösterilmiştir. 

İstihsal 
Çeşidi 

Tomruk 
Maden direği 
Tel direği 
Sanayi odunu 
Mahrukat 

Ölçü 
Ibirimi 

M3 

» 
» 

Kental 
» 

1961 

1 254 108 
332 100 

26 154 
139 166 

55 537 090 

1962 

2 091 891 
505 264 

32 215 
125 496 

55 196 587 

Artış 

837 783 
173 164 

6 061 
— 
— 

Azalış 

— 
— 

16 670 
'340 '503 

Yüzdesi 

•67 
152 
23 
10 
06 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere; 1961 iş dönemine nazaran 1962 iş döneminde; 
tomruk, maden direği, tel direği istihsalinde sırasiyle % 67, % 52, % 23 oranında artışa karşı
lık, sanayi odununda ve mahrukatta sırasiyle % 10 ve % 06 oranında azalış olmuştur. Bununla 
beraber genel masraflara ait tabloda görüleceği üzere; istihsal masrafı artışının % 39 oranına 
karşı, istihsal artışı ortalaması % 47 oranında bulunmuştur. 
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12. İmalât : 
'19'6'1 ve 1962 yıllarında 'kereste fabrikaları aynı adeidte olduğu halde imalât ımİktan 1961 iş 

dönemine nazaran 57 169 M.3 fazlasiyle (161 796 M3) e yükselmiştir. 'Genel 'masraflar talblosunda gö
rüldüğü üzere imalât masrafının % 24 'oranında olmasına Ikarşılık imalât miktarındaki aıltış % 31 
nisibetindedir. 

13. Nakliyat : 
1962 iş dönemkide orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından yaptırılan nalkfiyat iş'leri 

için yapılan »masraf 'tutarları, (1) ve (2) numaralı tablolarda, 1961. iş durumu ile mulkayöseli ola
rak 'gösterilmiştir. 

TaMonun incelenmesinden de 'anlaşılacağı üzere orman işletmelerinde 1962 iş döneminde 1961 
yılına nazaran nakliyat 'masraflarında % 41, kereste fabrikalarında isıe, % 15 nisbeltünde artış ol
muştur. 

14. iSaıtışlar : 
196'2 iş döneminde, 'orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından yapılan satış1]ar; cins, 

miktar vo kıymet itibariyle 'müfredatlı 'jce 1961 yılı ile mukayeseli olarak, aşağıdaki ıtaJbOlolarda 
göslteri'lmiiştir : 

Orman İşletmeleri 1962 iş dönemi satış taîblosu : 

Cinsi M. Kental1 Lira 

W 

Tomruk 
Kereste 
Travers 
Maden direği 
Tel direği 
Sanayi odunu 
Mahrukat 
Mahsulât 

1961 
Kental 

1 

2 

1 

629 158 000 
40 707 268 
18 907 490 

389 849 621 
17 853 906 

1.11 232 006 
-— 
— 

204 705 291 

ara Kr. 

55 647 753,23 
194 652,83 

55 842 406,06 

ıM3 

325 803 404 
13 897 593 

8 238 978 
60 367 691 
4 956 962 

14 036 280 
79 929 490 
'7 701 267 

514 931 671 

l.ı962 
Kental Lira Kr. 

2 061 804 310 ö7 003 032 430 265 987,15 2 204 705 291 55 842 406,06 514 931 671 

Kereste fabrikaları 1962 iş dönemi satış tablosu 

Cinsi M3 Kental Lira Kr. 

Yumuşak kereste 
Sert kereste 

:M3 1961 

104 700 784 

Î 99 121 
45 606 

144 728 
Lira Kr. 

996 
981 

977 

48 746 212,42 

(M3 1962 

144 728 977 

45 
23 

68 

178' 
059 

238 

"221,77 
912,43 

134,20 
Lira Kr. 

238 134/20 

Tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 1962 yılında 583 169 805 liralık satış yapılmış 
olup, bunun 514 931 671 liralık kısmı Orman İşletmelerine; 68 238 134 liralık kuşum da kereste 
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fabrikalarına ait bulunmakta ve 1901 iş dönemine nazaran, 1962 yılında Orman İşletmeleri sa
tışlarında 84 665 684 liralık fazlalık olduğu; satılan emval miktarında da, 1961 yılma nazaran 
mekreküb itibariyle 152 900 981 metreküb artışa karşılık, kental hesabı ile ifade edilen mahrukat 
ve mahsulât miktarında 1 160 626 kental azalış kaydettiği görülmüştür. 

Kereste fabrikaları satışlarında ise, kıymet itibariyle 19 919 923,78 liralık bir artış olduğu gibi 
satılan emval miktarında da 40 028 193 metreküb bir artış görülmüştür. 

BİLANÇONUN TAHLİLİ 

15. Sermaye hesebı : 
1962 iş dönemi sonu olan 31 . 12 . 1962 tarihi itibariyle düzenlenen (konsolide bilançoda görü

len 76 086 528,50 liralık sermayeden 5 769 135,24 lirası 1937 - 1950 yıllarında katma bütçeden 
verilen kıymetlerden 59 879 960,16 lirası işletme 'hasılatından aktarılan möblağlardan 10 437 433,10 
lirası da Orman İşletmelerinin kereste fabrikalarına -ayırdıkları sabit kıymetlerden ibaret bulun
muştur. Bu sermayenin 47 854 481y50 lirası Orman işletmelerine, 26 932 047 lirası kereste fabri
kalarına 1 050 000 liraisı anatamirthane müdürlüklerine ve nihayet 250 000 lirası da Yedek Parça 
Depo Müdürlüğüne aittir. 

1961 konsolide bilançosunda sermaye toplamı 117 007 304,28 lira iken, 1962 iş döneminde 
76 086 528;50 liraya düşmesinin sebebi; 1961 sermayesine, Balıkesir Anatamirhanesi ile Yedek 
Parça Depo Müdürlüğüne işletmeden sermaye olarak verilen topluca (1 250 000) liranın ilâvesine 
karşılık, 1956 ve 1957 yılları kârları mecmuu olup katma bütçeye ödenmesi lâzımıgelirıken usulsüz 
olarak sermayeye aktarılmış bulunan 53 147 594,13 liradan işletmelere aidolanmı teşkil eden 
42 170 775,78 liranın, katma bütçeye aktarılmak üzere, 31 . 12-. 1962 tarih ve 18- -27 sayılı mah
sup fişi ile Genel Müdürlük cari hesabına matlup kayıt edilmesinden ileri gelmiştir ki, keyfi
yet, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 15 . 4 , 1963 tarih ve 23 sayılı kararına uygun bulun
muştur. 

Söz konusu kârların fiilen katma bütçeye ne zaman ve ne suretle ödendiği hususunun Sayış
tay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında söz alan Orman idaresi temsilcisi, özet olarak: 
(Re'sen sermayeye kâr aktarılmasının usulsüz olacağı yolundaki Sayıştay temennisi ve Büyük 
Millet Meclisi kararma uygun olmak üzere, 1953 -1962 yılları kârı olarak 254 378 519,87 liranın 
GenelMüdürlük cari hesabına alacak yazıldığı, bu alacağa mahsuben 1962 ve 1963 yıllarında 
43 928 836,34 lira ile 44 927 575,21 liranın nakden ödendiği, kalana 1963 kârı olarak 77 5811:16,97 
liranın ilâvesine karşılık 1964 yılında katma bütçeye nakden 104 097 338 lira 76 kuruşun öden
diği; Orman işletmelerinin tüzel kişiliği olmayıp bütün tasarruf atını Genel Müdürlük namına yap
makta, binnetice; Genel Müdürlük işletmeler nezdindeki bilûmum nakit ve aynın ve sabit kıy
metlerin maliki bulunmakta olduğundan nakdin katma bütçeye ödenmesi demek, sabit kıymetle
rin de nakde çevrilmesi demek olacağı; böyle bir ıhalin ise, maddeten mümkün olmıyacağı, zira 
(böyle <bir vaziyette işletmelerin çalışabilmesi için, Genel Müdürlüğün aldığı nakdî iade etmesi lâ-
zımgelip bu ise, katma bütçeye yeniden ödenek konulmasına müncer olacağı, işte bu mathzurları 
gidermek üzere, bu konuda hazırlanmış olan döner sermaye kanun tasarısına, kârın sermayeye ilâ
vesi hakkında hükümler konulduğu, kanunlaştığı takdirde, aksaklıkların giderileceği) beyanın
da bulunmuş olduğundan, bu konuda yapılan görüşmenin olduğu gibi Büyük Millet Meclisinin 
Yüksek bilgilerine arzı ile yetinilmiştir. 

16. İhtiyat akçası : 
Gerek 3116 saydı Orman Kanunu ile bunu değiştiren 4914 ve 6831 sayılı kanunlarda, gerek

se Orman İşletmeleri yönetmeliğinde ihtiyat akçası yer almamış olmakla beraber, ticari isterlere 
göre çalışan işletme ve fabrikalarca ihtiyat akçası ayrılmış olması yerinde olup, keyfiyet ayni za
manda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 288 nci maddesi icaibmdan bulunmuş ise de; ihtiyat ak
çası ayrılmasının kanun veya yönetmelikte yer alması temenniye şayan bulunmuş ve Orman ida
resi temsilcisi de; bu hususa -döner sermaye kanun tasarısında yer verilmiş olduğunu beyan et-
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mek suretiyle bu görüşü teyidetmiş olduğumdan 1961 yılı raporunda olduğu gilbi, keyfiyetin Bü
yük Millet Meclisinin Yüce bilgilerine arzının uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

17. Biriken amortismanlar : 
1962 iş dönemi sonunda Orman İşletmeleri vo kereste fabrikalarında mevcut 242 861 895,78 

liralık sa'bit kıymetlerin bu tarihe kadar topluca 89 073 238,62 liralık kısmı amorti edilmiş bulun
maktadır ki, hu miktar % 36,78 oranmdadır. 

Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları sabit kıymetleri için Maliye Bakanlığının tesbit et
miş bulunduğu nisbetler içinde ticari teamüller gereğince amortisman ayrılagelmekte olduğu gö
rülmekle denecek bulunmamıştır. 

18. Biriken sararlar karşılığı : 
1962 iş döneminde biriken zararlar karşılığı 6 126 880 lira olup bunun, 1 O00 000 lirası nakdî 

ve aynî yardım karşılığı 5 126 880 lirası da satmalınan tasarruf bonosu karşılığı olup, bunlardan 
bir milyon liralık nakdî ve aynî yardım yönetmeliğin 42 nci maddesine göre köylüye dam ör
tüsü için, kiremit ocağı ve linyit ocağı işleteceklere de bu işler için yapılacak yardımların karşı
lığını teşkil etmektedir. 

19. Biriken Sigorta primleri : 
3 993 540,85 lira olan sigorta pirimlerinin 3 886 454,54 lirası taşınır ve taşınmaz malların 

sigortalarına, 107 086,31 lirası da motorlu nakil 'vasıtalarının malî mesuliyet sigortalarına ait bu
lunmaktadır. 

20. Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları anatamirhane ve yedek parça depo müdürlükleri 
borçları : 

Konsolide borçlar duş ve iç olmak üzere iki kısım olup, dış borçlar toplamı 1O0 996 497,66 lira, 
iç borçlar toplamı ise 184 520 051,70 liradır. 

Dış borçlar, sene sonuna kadar ödenemiyen amele, işçi istihkaklarından, hazineye ödenecek 
vergilerden, müşterilerin- yatırdıkları nakdî teminatlardan, yine müşterilerin yatırdıkları peşin 
mal bedellerinden ibaret olup ilişecek bir cihet yoktur. 

İç borçlar ise, doğrudan doğruya Orman Genel Müdürlüğünün işletmelerden olan alacağını 
teşkil, etmektedir ki, işletmeler nezdinde (Orman Genel Müdürlüğü cari hesabı) ile temsil edil
mektedir. 

1962 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlüğün işlenmelerden alacağı olan (184 520 051,70) liranın 
('57 642 074,64) lirası maaşları, (111 864 524,41) 'lürası işletme İkârını, (15 013 452,65) lira&ı da çe
şitli alacaMarı tenkil etmektedir. 

Maaşlar, orman işletmelerinde çaluşan teknik elemanlar tarafından önceden /katma toütçdden 
alınan ve ay sonlarında !katma bütçe sayimanlıkirırınca çalıştıkları işletmelere fatura ed'i'len ve iş
letmelerde genel masraf hesabına tzimmet ve Genel Müdürlük cari hesabına matlup kaydedilimteJk 
suretiyle Genel Müdürlüğe mal eidilen maaşlardan ibaret bulunmuştur. 

(111 864 '524,4i) liradan ibaret olan îşleltmeler kârına gelince : Bunun (61 340 290,03) lirası; 
1958, 1959, 1960 yıllan kârlarından (katıma bütçeye afctarıDması gereken topluca (74 917 757,48) li
radan aktarılmak üzere, 1962 yılında bu hesaba matlup kayideldilen miktarı (42 170 775,78) lirası 
da; yukarida 15 ne'i 'mad'dede sermaye hesabının izahı sırasında katma bütçeye odenlmesi 'lâzumge-
lirken usulsüz olarak sermayeye aktarılmasından ötürü sermaye hesabından düşülüp, Ibu helsaba 
alınldığı billdirilen ımeblâğı; (8 353 458, '60) lirası ise; kaltma büıtç'eye yatırılması gereken 1961 (kân 
(\S2 '282 294,94) liradan 1962 malî yılında yatırılan (43 928 836,34) lirasının tenzilinden sonra 
kalan ve 1962 'katma bütçe Kesinlhesalbma varidat fankı olarak (kayideldilen mdblâğı teşkil etmekte 
bulunmuştur. 

1961 iş donemi sonuna ika/dar usulsüz olaraık işletmelerin sermaye ve Ikâr ve zarar ıhesaplarmda 
saklanmış olan bu paraların, Sayıştayın mütaaiddit seneler raporları ile Büyük Millet Meclisline arzı 
üzerine; Millet Meclisi Sayıştay Koim'isyonunca verilen 15 . 4 . 1963 tarih ve 23 sayılı "karara uy
gun olarak, fcatma bütçeye aktarılmak üzere sözü edilen hesaplardan çıkarılıp Genel Müdürlük 
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cari hesabına alındıkları ve sermaye hesabında açıManan Onman İdaresi temsilcisinin izahatı 
veçhile malî imkân nislbetinde mıüıfeaakıp tarihlerde katana bütçeye ödenmesi cihetine gidildikleri 
müşahede olunmuştur. 

21. — Kâr ve zarar hesabi : 
1962 iş dönemi konsolide bilançosunun pasifinde ((Defvlet Orman îmar Masraıfları Karşılığı) 

hesabında bu yıl ve geçen yılar kârı olarak görülen topluda 145 579 202,87 liradan 
133 4)32 770,42 lirası bu yıl kârını, 12 146 432,45 ılıimsı da geçen yıllar kârını teşkil ertaneklte olup, 
geçen yıl kârı olan 87 732 211,54 liradan % 34 nislbetiınde fazlalık arz eden bu yıl kârı 
133 432 770,42 liradan; Kurumlar Vergisi ile aynî ve nakdî yardim karşılığı ve alman tasar
ruf bonosu bedellerinin tenzilinden sonra Ikalıp, katma bütçeye aktarılması gereken 75 461 908,82 
liranın taallûk ettiği 1963 malî yılı içinde değil, daha sıonnaM malî yılda katma bütçeye yatırıl
dığı neticesine varıldığından 1963 katıma bütçe kesinhesaibına varidat tahakkuk farkı olarak 
kaydı lâzıimıgelmelkte bulunmuştur. 

Geçen yıllar kârını teşkil eden 12 146 432,45 liranın ise; Mûtat Meclisi Sayıştay Komisyonu
nun, yukandaiki maddede sözü edilen kanarıma uygun olarak ve 19161 yılı konsolide bilanço ra
porunun 21 nıci maddesinde arız edildiği üzere, 1963 yılımda katma bütçeye ödendiği anlaşıl-
ma!ktadw. 

22. — Sabit kıymetler ve sermaye ile mukayesesi : 
1962 iş dönemi konsolide bilançosunda sabit kıymetlerin 242 861 895,78 lira olduğu görülmek

te olup, bunun ayrıntıları ve 1961 dönemi kıymetleri ile mukayesesi aşağıdaki talbloda ıgösitei-
ri'lmişttir. 

Mevcut saibit kıymetlerin 216 131 734,56 lirası Orman işlettmderinde, 20 399 878,48 lirası ke
reste fialhrikalarında, 6 li24 017,83 lirası Anatamirhane ve 206 269,91 lirası da yedek parça de
po müdürlüklerimde bulunmaktadır. 

ıSafbit kıymetler mukayese talblosu 

Çeşidi 1961 1962 Artış Azattış 

Tesisler 134 584 790,18 153 963 877,88 19 379 087,70 — 
Demirbaşlar 61 247 988,58 73 '514 405,39 12 266 416,81 — 
Arsa arazi 13 003 569,64 15 321 565,49 2 '317 995,85 — 
Satın alman hak. ffî 726,28 62 047,02 — 679,26 

208 889 074,68 242 861 895,7® 33 963 500,36 679,26 

Sermaye, ihtiyat akçası, amostisman karşılığı toplamını teşkil eden ve sermaye olarak istimali 
kabil bulunan meblâğ, 192 038 588,74 lira olduğu halde, saibit kıymetler toplamı bunun % 100 
den fazla lolarak 242 861 895,78 lira (bulunmaktadır ki, bu da sabit kıymetlerin sermaye grupunu 
teşkil eden kıymetler toplamını aştığını göstermekte .bulunmuştur. 
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33.' -Stoklar : 
1962 iş dönemi sonunda orman işletmelerinde 62 871 '230,00 lira, kereste fabrikalarında 

48 781 530,00 lira değerinde çeşitli stok olup bunların çeşidini, miktarlarını ve 1961 yılı ile muka
yesesini gösteren tablolar aşağıya -alınmıştır. 

İşletmeler 

Çeşidi 

'Tomruk 
Maden direk 
Tel direk 
Kereste 
Travers 
Sanayi odunu 

Sair mallar kental 

Ölçü 
birimi 

M3 

» 
» 
» 
» 

Toplam 

Miktarı 

434 294 
80-758 
13 063 
18 819 
4 041 

96 220 

647 195 
1 372 256 

1961 
Kıymeti 
Lira Kr. 

20 378 856,00 
3 458 928,00 

•582 110,00 
!l 750 556,00 

407 710,00 
4 827 792,00 

31 405 952,00 
-6 182 299,00 

'37 6'88 251,00 

Miktarı 

906 960 
245 090 
21 590 
19 590 
2 047 

44 526 

1 239 803 
1 854 574 

1962 
Kıymeti 
Lira Kr. 

39 933 247,00 
10 006 320,00 

, 967 336,00 
1 912 055,00 

210 378,00 
2 136 173,00 

55 1615 509,00 
7 705 621,00 

62 871 2130,00 

Stok mevcudu kıymet itibariyle % 67 miktar itibariyle % 54 riislbetinde artış kaydetmiştir. 
Kereste fabrikaları 'mukayeseli stok cetveli 

Çeşidi 

Tomruk 
Yumuşak kereste 
Sert kereste 

Parke 

Ölçü 
birimi 

'. M3 

» 
» 

» 

Miktarı 

67 561 
40 846 "' 
49 195 

147 602 
20 841 

1961 
Kıymeti 
Lira Kr. 

10 602 189,00 
11 869 022,00 
21 094 714,00 

43 565 925,00 
664 395,00 

44 230 310,00 

Miktarı 

750 05 
39 927 
49 224 

164 15Ö 
103 426 

1962 
Kıymeti 
Lira Kr. 

112' 882 348,00 
15 054 401,00 
20' 412 794,00 

48 349 543,00 
431 987,00 

48 781 530,00 

(Stok mevcudu, kıymet itibariyle % 10, miktar itibariyle % 59 ni'sbetinde artış kaydetmiştir. 
24. Âmlbar mevcudu : 
1962 yılından 1963 yılma devreden amibar mevcudu 23 103 966,12 lira olup, (konsıolilde bilançoda 

görülen değerlerde; alât ve edevat, malzeme, kırtasiye, ve matlbua, yedek parça ile muhtelif eşya 
bedeli toplamını teşkil etmektedir. 146 aded orman işletmesi ve 14 kereste fabrikasının her birine 
142 bin liralık anlbar maddelerinin isabet ettiği görülür ki normal had dâhilinde bulunmuştur. 

25. Paralar : 
Konsolide nakit mevcudu 130 693 101,21 lira 'olup bunun, 1 283 285,26 lirası kasalarda, 

129 409 815,95 lirası da 'bankalardadır. Geçen yıla nazaran takriben % 19 artış gösteren nakit 
mevcudu, genişliyen iş hacmine uygun bulunduğundan denecek bir şey yoktur. 

26. Muvakkat borçlular (işletme ve fabrika anatamirhane ve depo müdürlükleri 'alacakları): 
[Bilançonun aktif iınldte yer alan konsolide alacaklar toplamı, 54 115 073,21 liradan ibaret olup, 

bu miktar konsolide bilançoda gösterilen partilerdeki alacakların toplamını teşkil etmektedir. Bu 
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partilerdeki alacakların takibedilmekte oldukları her işletme ve fabrikaya ilişkin "bilanço hesapları
nın incelenmesinden anlaşılmakla -bu hususta ilişkileri görülmemiştir. 

İşbu raporumuzla sunulan düzeltmeli bilançoda, çeşitli alacaklar teşkil eden 15 206 749,78 lira
dan 10 448 440,74 lira ayrılarak, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 15 .4 .1963 tarih ve 23 sa
yılı kararının 3, 5 ve 11 nci maddeleri ıgereğince, muvakkat borçlular hesabında (Hususi takibe 
tabi alacaklar) namı ile açılan kısımda gösterilmiştir. Bu 10 448 440,74 liranın 8 903 393,14 lirası 
yukarda 3 ncü maddede gösterildiği üzere, kanuna aykırı bağışları, 10 000 lirası ıNecip Fâzıl Kısa-
kürek'e, 1 000 lirası Adnan Topsaıkal'a yapılan usulsüz 'ödemeyi, 1 534 047,60 lirası da Kilis'te ya
pılmış olup, 1960 yılma da geçen, kanuna aykırı inşaat ile nakdî ve aynî yardım bedelini teşkil 
etmektedir. 

Bunlar hakkında da gerekli takibatın yapıldığı anlaşılmaktadır. 

27. Genel merkez hesabı ; 
İşletme ve fabrikaların birbirlerine ayın ve nakit irsalâtmda bulunmaları veya diğerleri adına 

tahsilat veya ödeme yapmalan dolayısiyle, iş dönemi sonunda alacaklı veya borçlu, ya da hem 
alacaklı, hem borçlu durumda 'olmaları, (Genel merkez) adı ile açılan hesapta gösterilmektedir. 
Konsolide bilançoya esas olan işletmeler, ıkereste fabrikaları, anatamirhane ve yedek parça depo
su genel bilançolarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere; işletmelerin 26 981 417,20 lira matlup 
bakiyesine karşılık, kereste fabrikaları, anatamirhane müdürlükleri, yedek parça depo müdürlük
lerinin topluca 26 570 777,65 lira zimmet artığı olduğu, binnetice konsolide bilançoda bu artıkların 
hem aktif >hem pasifte yer alması muhasebe kayıt usullerine uygun bulunduğu halde, 1960 yılından 
itibaren olduğu üzere, 1962 yılında da iki miktar arasındaki farkı teşkil eden 410 639/55 liranın 
konsolide bilançosunun matlubuna kaydedilmesi ile yetinildiği görülmüştür. 

Ancak, Orman İdaresi temsilcisi, 1963 yılından itibaren bilançolarda «çift kayıt usulüne dönül
düğünü beyan etmiş olduğundan bu konuda yapılacak bir işlem bulunmamıştır. 

28. Nâzım hesaplar : 
Bilançoda nâzım hesaplar olarak yer almış 20 769 5®2,3'5 lira işletmeler ve kereste fabrikala-

rmoa teminat karşılığı alınmış olan 13 832 756,20 lira kıymetinde esham ve tahvilât ile teminat mek
tupları 5 878 236,65 lira üçüncü şahıslara ait tasarruf bonosu ve 1 058 589,50 lira da Sayıştay, ilâm-
lariyle kesinleşen borçlardan meydana gelmiş bulunmaktadır. 

146 orman işletmesi, 14 kereste fabrikası, 3 anatamirhane ve 1 yedek parça depo müdürlüğü-, 
nün, 1962 iş dönemi muamelelerini kapsıyan konsolide bilançosunun incelenmesi sonucunu göste
rir işlbu genel durum raporu Tıürkiyc; 
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Memuriyeti 

Bölge Şefi 
» % 

Bölge (Kâtibi 
ölçme ıKes. Me. 

» * » 
» » » 

Orman Muh. Memuru 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

» » 
» » 
» » 

Seyis 
İşletme Müdürü 
Müdür Muavini 
Muhasebeci 
Veznedar 

Orman Başmüdürlüğü hissesi 
Orman Genel Müdürlüğü hisesi 

Maraş Devlet Orman İşletmesi 

(EKİ den alınan prim) 

Adı, Soyadı 

Abdullah Işıkoğlu 
İlhan Erkenez 
Mahmut Çetin 
Mehmet Gözüakça 
Niyazi Yücel 
M. Ali Ciğer 
Hüseyin Ateş 
Ahmet Kırdak 
Kemal Çanakçıoğlu 
Duran Yavuz 
Hasan Kaman 
Arif özger 
Yaşar Kapyapar 

Hüseyin Höbek 
Osman (Közükara 
Mehmet Sağır 
İbrahim Çelik 
Hanifi Zincir 
Hüseyin Emek 
Kemal Sayman 
Sadi Demir 
Hüeeyin Saygılı 
Emin Gökçek 
Danış Atillâ 
Arif Eren 
öner Güldiken 

ödenen prim 
Lira K. 

243 
81 
81 
121 
40 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
108 
90 
90 
73 

1 171 
49 
24 

1 246 

16 

50 
50 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

45 

61 
86 
93 

40 
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Memuriyeti 

Orman Bölge Şefi 
Depo 

» 
Muh. 

» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip 

Memuru 
» 

Memuru 
» 
» 
» 
> 
» 

- Mutemet 

Bölge Şefi 
» 

Kâtip 
» 

- Mutemet 
Depo Memuru 

Bitlis Orman işletmelerince verilen primler 

(T. K. t. den alınan prim) 

Adı, Soyadı 

Muhafaza Memuru 

. » » 
Kesim Memuru 

işletme Müdürü 
Bölge Şefi 
Muhasebeci 
Muh. Memuru 
Veznedar 
Mutemet 
Muh. Memuru 

ödenen pnim 
Lira K. 

M. Sabri özer 
Emin Keski 
Nizam Coşar 
Hüsnü Beğen 
Zeki Albay 
Mehmet Esan 
Memduh Telek 
Hüseyin Tarhan 
Zeki Güler 
Refik Çelik 

Mehmet Duran 
Ali Edirne 
Selâhattin Yıldırım 
Abdullah Polat 
Emin Çelik 
Şahap Demir 
Selim Şahin 
Abdurrahman Çobanoğlu 
İzzettin Bingöl 
Sait Tümer 

1. Cahit Yeşilada 
Yusuf Erdem 
Avni İğci 
Mehmet Uluca 
Fevzi Barut 
Necdet Eren 
Sait Yazıcı 

836 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
122 
122 
244 

2 788 

295 
147 
150 
150 
150 
150 
95 
95 
94 

150 

66 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
04 
02 

87 

63 
81 

69 

1 478 13 
800 
150 
225 
325 
151 20 
151 20 
151 20 

1 953 60 

Başmüdürlük hissesi 
Orman Genel Müdürlüğü hissesi 

6 220 60 
578 66 
433 99 

7 233 25 
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Beypazan Devlet Orman îşletmesijiıce verilen primler 

(E. K. t. den alınan prim) 

Memuriyeti Adı, Soyadı 

İşletme Müdürü 
İşletme Müdürlü Muavini 
Sayman 
Fiş Memuru 

» :» 
Veznedar 
Memur 
Daktilo 
Hademe 

» 
Bölge Şefi 
Kâtip 
Ölç. Kesim Memuru 

» » » 
» » » 

Depo Memuru 
Seyis 
Orman Mulı. Memuru 

» » » 
Bölge Şefi 
Kâtip 
Mutemet 
Ölç. Kesim Memuru 

» » » 
» » » 

Depo Memuru 
» » 
Seyis 
Orman Muh. Memuru 
Bölge Şefi 
Depo Memuru 
İmarat Memuru 
Kâtip 
Bölge Şefi 
Bölge Şefi 

Ahmet Doğru 
Tahsin Eren 
Avni Olcay 
Necati Kabasakal 
Mehmet Yazıcıoğlu 
M. Ali özdeni ir 
Hüseyin Yertürk 
Mehmet Bayrak 
Meziyet Gülen 
Pakize Yolasığmaz 
Sabahattin Mutlu 
Ali Karaca 
İbrahim Koç 
Bayram Özalp 
Hasan Onur 
Ömer Yalçın 
Ali Acıkel 
Ömer Gökçe 
Ali Türkşanlı 
B. Cahit Tüzün 
Mehmet Yıldızhan 
Mehmet Yazıcıoğlu 
Durmuş Bozatan 
Ekrem Sarıkaya 
İsmail Unsal 
Hüseyin Göktaş 
Saadettin Akdoğan 
Ahmet Çakıllı 
Ham di Ercan 
Sami Özbay 
Celil Şen 
Hidayet Şanlı 
Fevzi Gönyurdu 
Mazhar Bakkalbaşıoğlu 
A. Reşit Eyüpoğlu 

Ödenen prim 
Lira 

340 
190 
150 
75 
25 
50 
15 
10 
10 
10 
300 
125 
125 
125 
85 
125 
65 
65 
40 
150 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
18 
30 
150 

94 40 
75 
56 
50 
50 

K. 

45 

55 

20 
40 

2 800 
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Büyük Millet Meclisinin yüce bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Birinci Başkan V. 
Kemalettin Tolluoğlu 

D. 4. Başkanı 
İhsan Ögat 

Üye 
Hikmet öktem 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

D. 1. Başkan V. 
Ras.it örencik 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

Üye V. 
Semahat Senger 

1). 2. Başkan V. 
A. Rıza Toksöz 
(Bulunamadı) 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

Üye V. 
Şahin Atamer 

(Emekli olduğundan 
imzada bulunamadı.) 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3. Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
21. Hüdâi Dümer 

Üye 
Semiha Erem 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalariyle anatamirhane müdürlüklerinin 1961 yılı 
bilançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/160) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı : 538667/1423 
6.7. 1966 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

Devlet Orman işletmeleri ve Kereste fabrikaları ile anatamirhane ve yedek parça depo mü
dürlüklerinin Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenip Sayıştaya gönderilen 1963 yılı bilançoları
nın, 4914 sayılı Kanun hükümleri gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve bahis 
konusu müesseselerin genel durumu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arz eylerim. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkanvekili 

Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirhane ve yedek parça depo müdür
lüklerinin 1963 yılı genel bilançoları ile konsolide bilançosunun incelenmesi, sonunda düzelenen 

rapordur 

4914 sayılı Kaaıunun 1 nci maddesinin s'ooı fıkrası, (İşleıtaıelerin merkeizce yapılacak genel 
'bilançosu ile ıher işlenmeye ilişkin bilanço, kesinhesapılaa*ı ile birlikte takvim yılı scmundıam itiıba-
'ren 7 ay içinde Sayıştaya verilir. Sayıştay inceliamelerim bu işletmelerin mevzuatına ve ticari 
isterilere göre yapar) hükmünü kapsamakta olduğumdan, kanunun yürürlüğe girmesinden bu 
yana her yıl olduğu gibi, Devlet Onman İşletmeleıri,. kereslte fabrikaları, anatamirhane müdür-
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iükiteri ve yedek pança depo müdürlüğünden 1963 yılı içinde Sayışitaya birer biılânıço sunulma» 
sınklan *başkla, bu bilançoları sötz konusu kanun gereğince bdrleştinmekte olaın Onman Genel Mü-
dürlüğüfDce de 1963 yılı konsolide bilançosu Sayuştlaya verilmiş buluınımakt'adır. 

Sayış/taya «glönklerilmiş bulunan münferit bilançolar, bunlara ilişkin özel hükümler ve ticari 
isaftetrler dairesinde incelenip hükme bağlanarak geneken ilâmlar çıkarılmııştiır. 

îşletmelenle kereste fabrikalarımın ve anatamMıanelenin ve yedek parça depo Müdürlüğü
nün genel durumlarını gösteren konsolide bilançosunun iniceleomesi sonun'da idari ve ekontoımik 
yönden tesbüt olunan gendi nitelikte, tenkildi gerekli işleimler aşağıkia açıklannmştıjr. 

IÎDIAIM' BÜNYE 

il, Dervlet önmtan İşlettoeleıri ve kereste fabriıkal&nnMi kusnuluş ve maktan' : 
Dervlelt Orman İşletmeleri ve kereöte ialbrikaları; 14 . 6 . 19(37 tarih ve 31204 sayılı Kanunla 

kurulan Ve yurt orlmanlannım ydti§tirt2kne®i, korunması, imlan, işletilmesi işleri ile yükümlü tu
tulan Ortman Genel Müdürlüğünün biner taşra .kuruluşları olup, tüzel kişiliği haiz olmayan bu 
kuruluşlar bütün nalkdî ve aynî tasarruflarını Onman Gemel Müdürlüğü adına yapanlar ve Or
man Genel Müdürlüğü taraflından temsil edilirler. Bunlandan amenejman plânları çerçevesinde, 
arananları ekonloımik isterlere . göne, teknik usullerle sürekli bir şekillide işletmek amaciyle kuru
lan işletmelerin 1087 yılından ve binen* sınai teşekkül olanak kurulan kereste faibrrîikalarmm 
1939 yılıaıidan itibaren tesislerine baglanlmıştır. 

Onmıan Genel Müdürlüğünün teklifi, Tarım: Bakanlığınım onayı ile kurul/makta olan bu kuru-
luglarMi 1968 yılı dâhil, son beş yıla isaibet eden adedleri aşağudalki tabloda gö&tediimJiştir. 
Onman işleftaLösi Kereste1 fabrikası 

Aıdeld lAided Yıları 
' —' <— 

130 118 1959 
1136 18 1960 
141 '14 1961 
14J8 14 1962 
148 15 1963 

1963 yılı içenisin'de, ana/tamirhanelerin adedi üçten beşe çıkmış, Yeldek Parça Depto Müdürlüğü 
aJdedİMde ise değlişiiklik olmayıp bir adetlini muhafaza ötmişltir. 

1963 yılında mevcuda ilâve olunan iki onman işletmesi, Günldoğımuş ve Bkıigöl Devlet Onman 
İşletmeyenidir. Kereste fabrikası olanak da Demirköy EaJbrikası meıvcuida katılmıştır. 

2. — Bütçelerin hazırlanması ve bunlardan yapılan harcamalar : 
A) Bütçelerin hazırlanması : 

ıBiritnıci malddeide açıklamdığı üzere Ortalan! Genel Müdürlüğünün Ibiner taşra kuruluşu olup, 
tüzel kişliliği de ollmıyan ve bütün işlemleri Orman Genel Muıdürlüğü adınla yönetilmekte olan 
işletme ve fabrikaların bütçeleriyle iş plânları, 8 . 6 . 19416 tarih ve 4914 sayıllı Kanunun birimci 
maddesinin ilk fiknası uyanınca, Bakanlar Kurulundan allınlan 15 . 2 . 1956 .taraflı ve 4/67215 sayılı 
karana dayanılarak, düzenlenen (Devlet Orman İşletmesi ve döner sermayesi yönetmeliğiinin) 
6 ncı maddesine göre, önce işletme müdürlükle cince hazırlanmakta ve ıbaşmüdürlüklerin düşün
celeri alımdıktan sıonıra, Onman Genel Müdünlüğünce düzenlenerek iş pllânı ile .binlikte incelen-
smek üzere başmüdürlüklere göfnıderlmdktedir. 

îstilhisalât, imalât, nakliyat mıasr&flan, salbifc kıymetler, genel masraflar, onm'an bakum masraf
ları, satış masrafları, yardımıcı servisler, tahnit masrafları, mubayaa masrafları aiDalbölümileni 
ile lüzumu kaldar maddeleri kapsıyan bu bütçeleri icradan önce onaylıyacak makam yönetmedikte 
yer almamış olmakla beraıber, döner sermaye işlemlerinin igerekltindiği çabukluk ve seyyaliyete 
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uygun 'Oflaralk bütçeler, meydana geldikleri katma bütçenin bârincti derece ita âmân olan Tarıım 
Balkanının onayından sonra yürürlüğe konulmaktadır. 

B) ödenek ve giderler : 
Bütçelerle verilen Ödenek ve giderler : 
Onman işlenmeleri ve kereslte fabrikaları 'bütçelerinin çeşitli tertiplerinden 1962 ve 1963 yıl

ları itilbaniyile verilen ödenek ve yapılan harcamalarda 1963 iş döneminde gösıterâlen artış ve 
azalış miktar ve mabetleri bun'dan sonraki tablolarda gaöterillmiştlir. 
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1962 - 1963 yıllan Orman işletmelerine verilen ödenek ve yapılan harcamalara aj 

Tablosu : 1 

Harcamanın çeşidi Verilen ödenek 
1962 1963 

Yapılan harcama 
1962 1963 

Masraft 
artış 

İstihsal masrafları 
İmalât masrafı 
Nakliyat masrafı 
Sabit kıymetler 
U. idare masrafı 
Or. bakım masrafı 
Satış masrafları 

34 352 403 
2 248 639 

161 139 570 
48 185 807 

133 767 116 
55 991 060 
2 114 405 

33 044 633 
1 460 203 

158 015 785 
55 244 961 

143 416 531 
82 255 574 

1 582 841 

34 352 402 
1 600 145 

150 500 632 
33 825 916 

121 117 004 
55 961 711 

1 482 225 

42 
97 

41 
24 
65 

33 044 632 
1 460 202 

185 015 784 
40 713 919 

134 911 860 
82 255 570 

1 582 838 

Genel artış : % 19 

86 
96 
67 

53 
08 
90 

34 655 095 
6 888 003 

13 794 856 
26 293 859 

100 613 

Harcamanın çeşidi 

1962 - 1963 yıllan Devlet Kereste fabrikalarına verilen ödenek ve yapılan harc 
mukayese 

Verilen ödenek 
1962 1963 

Tablosu : 2 

Yapılan harcama 
1962 1963 

Masraft 
artış 

Mubayaa bedeli 
İmalât masrafları 
Nakliyat masrafları 
Sabit kıymetler 
U. idare masrafları 
Satış masrafları 
Tahnitleme masrafı 

53 705 195 
6 763 157 
3 335 568 
6 429 521 
5 526 589 

569 550 
128 500 

46 660 265 
7 655 159 
3 192 255 
9 781 099 
6 404 413 

593 744 

51 223 144 
6 293 371 
2 671 333 
2 057 192 
5 178 016 

424 658 
86 629 

08 
24 
83 
68 
93 
19 
01 

42 471 913 
7 443 244 
3 192 254 
3 429 021 
5 894 661 

461 435 

37 
48 
11 
12 
57 
54 

1 149 873 
520 921 

1 371 829 
716 645 
36 777 

Genel artış : % 21 
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Tablalarım incelenmesinden anlaşılacağı üzere; istihsal, imalât ve nakliyat masraflarından, 

istihsal masrafı 1962 yılında 34 352 402,42 lira iken 1963 yılında % 4 eksilişle 33 044 632,86 liraya, 
imalât masrafı 1962 yıllında 1 600 145,97 lira ilken 1963 yılında 0,08 eksilişle 1 460 202,96 lira
ya düşüş göstermesine mukaibil, nakliyat masrafları 1962 yılında 150 500 632,00 liradan % 23 
fazlasiyle 1963 yıllında 185 015 7*84,67 liraya yükselmtişt&ır. 

iSabit kıymetlerde 1962 yılında 33 825 916,41 liradan % 20 fazlasiyle 1963 yılında 
40 713 91:9,00 liraya, umumi idare masrafları 1962 yılında 121 117 004,24 lira iken % 11 fazla-
siyle 1963 yılında 134 911 860,53 İraya, orman balkım. masrafları 1962 yılında 55 961 711,65 li
radan % 47 fazlasiyle 1963 yıllında 82 255 570,08 liraya, satış masrafları da 1962 yılında 
1 482 225,— liradan % 06 fazlasiyle 1963 yıtonda 1 582 838,90 liraya yüıksclmdşjtir. 

Kereste fabrikalarında : 
Mubayaa bedeli hariç, imalât, nakliyat, sabit 'kıymettiler, umumi idare masrafları ile satış 

masrafları artış kaydetmiş olup, sırasiyle % 18, % 19, % 66, % 14, % 8 i bulmuştur. Mubayaa 
bedeli ise 1963 yılında 1962 ye göre % 17 azalış gösltermiştir. 

Genel olarak orman işletmeleri masrafları % 19; .kereste fabrikaları ise % 21 artış kaydet
miştir. 

3. — Umumi masraflardaM azalış Ve artışlar: 
a) İşletmelerde' :' 
1963 ıiş döneminde orman işletmeleri büıtçesinin genel harcamalar bölümlünden 134 911 860,53 

lira harcama yapılmış olup, bu bölümün 1962 yılma nazaran artış ve azalış kaydeden madde
lerinin birbirinden düşülmesinden sonra bölüm itibariyle 1962 iş dönemine nazaran % 11 ora
nında 13 794 856,00 lira bir artış olmuştur. 

Konsolide bilanço eklerinden bulunan kesdnhesap cetvellerinin genel masraf bölümüne iliş
kin olanının incelenmesi sonunda, bu bölümün önemli artış kaydeden maddeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

ARTIŞ KAYDEDEN MADDELER 
Masrafların çeşidi 

Maaşlar 
Ücretler 
Emekli keseneği 
Hizmet vasıtaları tamir giderleri 
Kurs tatbikat giderleri 
îlân ve propaganda giderleri 

1962 

25 105 387,11 
64 683 952,45 
4 256 119,33 
3 720 539,40 

107 266,79 
'324 332,00 

1963 

28 164 10;8,10 
71 70'3 094,52 
4 790 235,33 
4 440 085,48 

214 973,72 
433 085,80 

Artış 

3 058 720,99 
7 019 142,07 

534 116,00 
737 546,02 
107 706,93 
108 753,80 

% 

12 
11 
12,5 
20 

100 
33,5 

Azalış kaydeden maddelerde arza şayan bir cihet görü'limemiştir. 
Genel 'masrafların aıitış kaydeden en fazla bölümü kurs tatbükaltı bölümü olup % 100 dür. Bu

nu taklilben % 33,5 nisibetinde ilân ve propaganda giderleri gelmektedir. Ücretler 'bölümünün 1963 
yılında 1962 yılma oranla % 11 artması, 1963 yılında yeniden işletmeye açılan ilki aded fişletmenin 
gerektirdiği giderlerle, 1963 yılında hir üst dereceye terfi eden ımemur sayısından ileri geldiği 
anlaşılmaktadır.. Diğer artış kaydeden 'bölümleriise, işletmeklerin stoklarında mevcut malların sa
tış ilânları ile meslekî propaganda için lüzumlu T>'üroşür ve sair giderlerin bulunduğu, % 100 artış 
'göstergen kurs tatbikat giderlerinin de 'hemen her 'başmüdürlük merkez işletmelerinde açılan işçi 
eğitim kamplarına meslekî (tatbikatlara katılan teknik ımemurlann giderleri 'bulunduğu, hizmet 
vasıtaları tamir giderlerinde husule TMen artış ise, 148 orman işletmesinin sıon yıllarda gerek ken
di bütçesiyle ve gerekse, «EXİMBANK» vasıtasiyle h'ilbe şeklinde verilen motorlu nalkil vasıtala
rının gerektirdiği her çieşit masraflar olduğu; maaş faslında % 12 ile emekli keseneğinde husule 
gelen % 12,5 artış 1963 yılında yeniden işletmeye açılan Devlet orman işletmelerine yapılan tâyin
lerin gerektirdiği masraflardan ileri gelmişitir. 
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4. Kereste fabrikalanııdaM artış ve azalışlar : 

Masrafın çeşidi 1962 1963 Artış % 

Maaşlar 174 952,28 193 189,90 18 237,62 10,42 
Ücretlerde 1 123 837,26 1 230 392,30 . 106 555,04 9,5 
Emekli «keseneği 77 895,30 84 705,81 6 810,51' 8,7 
İşçi çocuklarına yardım — 661 820,00 661 820,00 — 
İşçi yiyecek M. — 974 104,56 974 104,56' — 
Tesisat tamiri 1 258 683,28 1 283 543,04 24 859,76 19,7 
föeviz. Am'ör. M. — 422 182,46 422 182,46' — 
Büro Mas. (M. ye gayri 57 866,67 73 206,00 15 399,33 26,6 
Men. Sig. P.)' 356 i 07,63 389 .1.36,48 33 028,85 9,3 

1961 yılında 14 aded olan 1962 yılında aynı adedi muhafaza eden orman 'kereste fabrikaları 
1963 yılında 1 aided artışla 15 a/deldie ytüfeselmişltir. Atlı geçen fabrikaların umumi idare masrafla
rında 'yukarda gösterilenler haricindeki giderlefdje artış ye leksiliş cüzi milktarda olduklarından 
normal görülmüş'tür. 

Yu/karidaki tafbl'oda yer .alan ^öllümleriden % 26,6 artışla büro masrafları başta gelmıoktdd'ir. 1962 
yılınlda Devlelt ,orman kereste fabrikaları umumi İdare masraflarımda yer a'lmıyan, işçi çocuk yar
dımı, işçi yiyecek masrafına, 19'63 yılında, İşçi Federasyonu ile yapılan toplu .sözleşme üzerine ya
pıldığı, keres/te fabrikalarında mevcut hızar ve makinal'arın 'bu yıl revizyondan geçirilmıesi lüzu
muna binaen bu iş 'için İde 422 182)16 Tira masraf yapıldığı görülmüştür. 

Ticari isterilere göre harejket eden kereste fabrjlkalarındaki bu artışlar iş hacminin artması ve 
bir .aldeld Ikereste fabrikasının ilâves'iyle 'oranltıh bulunmuştur. 

5. — Kadrolar : 
Yüksek Meclise sunulan 1962 ve daha evvelki yıllar komsioOMe talânıçıolarıma ait raporlarda 

da arz edildiği, üzere; orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamirihanede çalıştırılan 
personelden bir kışımı maaşlı olup bunlar 3204 numaralı Kuruluş Kanunu ile bu kanuna ek ka
nunlara bağlı kadro cetvellerine dayanılarak maaşlarımı katma bütçeden almakta bunların bir 
kışımı işlettımelerle falbrika ve tamirhaneler ve depo müdürlüğünde çaılışıtılklarınıdan, bu maaşların 
mezkûr kuruluşlarım masraflarıma geçirilmesinin sağlamması için hesabı cıaıii mektupları ile kat
ma bütçe sayımanbklarınca, alâkalı işletmeler saymanlıklarına mal edilen söz konusu istihkak
lar, bir tarafta/n genel masraflar (maaşlar) hesabıma zimmet, diğer taraftan Orman Grenel Mü
dürlüğü hesabı carisine matlup kayıdedilmelbte ve bimnetice katma bütçemin (B) işaretli cetve
linde gelir olarak yer almaktadır. 

Bir kısım persıomel ise, orman işletmeleri döner sermaye yöne/tmıeliğindn 5 nci maddesi hük
mü uyarınca, ihtiyaca göre Orman Genel Müdürlüğü tarafımdan düzenlemem; Maliye Bakanlı
ğımın düşüncesi alındıktan sonra Tarım Balkanınım om/ayı ile uygulanan, kadrolarda görevli olup, 
bu kadrolardan bir kısmı barem içi, diğer kısmı barem dişildir. 

1962 ve 1963 yıllarımda orman işletmeleri ve kereste fabrikaları ile anatamlirhame müdürlüklerin
de çalıştırılan personel sayısı ve kadro durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1963 
1962 

Orman işletmelerinde mevcut kadro 

Baremi Bareım Aded! 
içi dışı Yelkûnl 

3 560 
3 063 

12 

9 846 
9 889 

43 

il!3 496 
İ1I3 5611 

65 

ödenek 
Lira İKr./ 

1\2 698 400,00 
05 309 200,00 

17ı 389 200,00 
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Kullanılan kadro : 

Yılı 
Barem 

içi 
Barem 

dışı 

1963 
1962 

Eksiliş 

3 204 
3 538 

9 334 
9 022 

334 312 ( + ) 

Aded 
Yekûn 

12 538 
12 560 

22 

Kullanılan kadro : 

Barem içi Barem dışı Yekûn 

Mevcut 
Kullanılan 

3 662 
3 538 

9 889 
9 022 

13 551 
12 560 

Boş kadro 124 867 991 

1963 kadro durumu : 

Barem içi Barem dışı Yekûn 

Mevcut 
Kullanılan 

3 650 
3 204 

9 846 
9 334 

13 496 
12 538 

446 512 958 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile, 1963 yılında, 1962 yılına nazaran, barem içi 
kadroda 12, barem dışı kadroda ise 43 aded ki, cem'an 55 aded az bir kadro alındığı; 1963 yılında, 
1962 ye nazaran barem içinde 334 eksik, barem dışında 312 fazla kadro kullanılmış olup, bunun 
da barem içi kadrolardan barem dışı kadrolara yapılan aktarmalardan ileri geldiği; anlaşılmakta
dır. 

Kereste fabrikaları ve anatamirhane müdürlüklerinde mevcut kadro : 

Yılı 

1963 
1962 

Artan 

Kullanılan kadro : 

Barem 
içi 

V 

Yılı 

1963 
1962 

72 
'52 

20 

Barean Yekûn 
dışı Aded 

. 250 322 
210 262 

40 60 

Barem içi Barem dışı 

49 221 
43 196 

ödenek 
Lira 

1 830 000 
1 471 200 

358 800 

Yekûn 

270 
239 

K. 

00 
-00 

00 

Anfcaın 25 31 
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1962 kadro durumu : 

Barem içi Barem dışı Yekûn 

Mevcut 52 210 262 
Kullanılan 43 196 239 

9 14 23 

1963 kadro durumu : 

Barem içi Barem dışı Yekûn 

Mevcut 72 250 322 
Kullanılan 49 221 270 

23 29 52 

Kereste fabrikaları ve anatamirhane müdürlüklerinde; 1963 iş devresinde 1962 yılma nazaran 
20 aded barem içi, 40 aded ibarem dışı olmak üzere, cem'an 60 aded fazla kadro alınmış ve barem 
içinde 6 aded, barem dışında 25 aded olmak üzere cem'an 31 aded daha fazla kadro kullanılmış
tır ki, bunların da yeni açılan bir aded kereste fabrikası ile iki aded anatamirhanenin gerektirdiği 
ihtiyaçtan ileri geldiği görülmüştür. 

6. Ek görev olarak kullanılan kadrolar : 
Orman mühendisleri ile muavinlerine, müstakil ve ayrı bir hizmet karşılığı değil, ek bir ücret 

sağlamak amacına dayanılarak öteden beri ödenegelmekte olduğu Millet Meclisi Sayıştay Komis
yonunca da teyidedilmiş olan ek görev ücretleri tediyatma 1963 yılında da devam olunmuş ve 
kullanılan kadro adedi 1654 te yükselmiştir. 

1962 yılı raporunda keyfiyet etraflıca açıklanmış olduğundan bu defa durumun özet olarak su
nulması ile yetinilmiştir. 

Bunlar meyanında, döner sermaye yönetmeliğinin 44, 47 ve 50 nci maddelerine nazaran, görev
leri tamamiyle idari mahiyette olan başmüdür ve muavini, başmüdürlük kısım müdürleri, işletme 
müdürleri, bölıge şefleri ,gi!bi teknik personel de yer almış bulunduğundan, anz ettikleri hususi
yete binaen, rapora ek 3 Nio lu listede ek görev verilen bu kalbîl teknik personelden bir kısmı 
misal olarak gösterilmiştir. 

7. Yevmiyeli teknik personelin idari görevlerde çalıştırılması : 
Orman Genel Müdürlüğünce, 4/101ı95 sayılı muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalış

tırılacak yevmiyeli personel yönetmeliği ve buna ek 5f 1452 .sayılı kararnamelerden faydalanarak, 
bir kısım teknik memurlar yevmiye ile çalıştırmakta bulunmuş ise de; personelin idari görev
lerde değil, meslekî yatırım görevlerinde çalışması mezkûr yönetmelik icabından olduğu halde, ya
tırım tertipleri ile alâkası bulunmıyan hizmetlerde, İşletme Müdürlüğü, bölge şefliği, kısım amir
liği gibi idari görevlerde istiıhdam edilmiş ve keyfiyet yaygın halele bulunmuş oMuğunldan, Mersin 
Orman İşletmesi 196/3 hesabı münasebetiyle sunulmuş olan rapordan başka, işjbu raporla da du
rumun Büyük Millet Meclisine arzı uygun -görülmüştür. 

8. Karaman Devlet Orman İşletmesinin 1963 yılı hesabının yangılanması esnasında, aynı işlet
menin hadim deposunda husule gelen 0,100 M3 depo açığı ve Mart - Nisan 1963 aylıklarının 40 
lira fazlasiyle ve yine Eylül - Ekim 1963 aylıklarının da 1 000 lira noksanı ile yapılan ödemeler 
hakkında; 1963 yılı genel bilançosunun tanziminden ve bu yıla ilişkin Kurumlar Vergisi beyanna
mesinin Maliye Bakanlığına verilmesinden sonra, Genel Müdürlükçe bilgi edinilmiş bulunduğun
dan; bu konudaki düzeltme işlemlerinin, 1964 yılı içerisinde ve bu yıl hesaplarına intikal ettiril-
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mek suretiyle ıslâhı cihetine gidildiği; 1963 yılı konsıolide bilanço raporunun Sayıştay Genel Ku
rulunda müzakeresi sırasında, Genel Müdürlük temsilcisi tarafından verilen izahattan anlaşılmış 
ve keyfiyetin burada hikâyesi ile yetinilmiştir. 

9. Muhtelif kurum ve derneklere yapılan Kanuna aykırı yardımlar : 
Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunun 15 . 4 . 1963 tarih ve 23 sayılı kararının 3 ncü mad

desinde yer alan ve mevzuatına muhalif ödemelerinden ötürü, hususi takibe tabi tutulmaları 
Komisyonca kabul edilen, cem'an 8 914 393 lira 14 kuruşluk aynî ve nakdî yandıımdan, 1963 yılı 
bilançosunda, yalnız 1953 - 1959 senelerine ait Komisyon kararının mezkûr 3 ncü maddesinde 
yer alan ve 1958, 1959 yıllarına taallûk eden 6 398 086 lira 79 kuruşun gösterildiği ve geri kalan 
ve 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 1960 yılında yapılan 2 516 306 lira 35 kuruş yardımın da 1964 
yılı bilançosunda yekûna ilâve edildiği ve sözü edilen cem'an 8 914 393 lira 14 kuruş, Ankara 
4,9 ve 11 nci Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan dâvalarla takibedilip mulhakemelerinin henüz 
neticelenmediği. Yalnız, eski Tarım Bakanlarından Esat Budakoğlu'nun 9 . 12 . 1955 ten 
16 . 11 . 1957 tarihine kadar olan Bakanlığı sırasında yapıldığı mahkemece sabidolan cem'an 
57 190 lira nakdî yardımın döner sermaye bütçe formülüne uygun ve bineritice müdebbir bir 
tacirin bu yoldaki tasarrufatı mahiyetinde görülerek Sayıştayca vize edilmesinden ötürü bu mik
tara ait dâvanın, reddedildiği; Genel Müdürlük temsilcisi tarafından verilen izahattan anlaşılmış 
ve 1963 yılı konsolide bilançosunda nazım hesapların (D) bendinde (hususi takipli alacaklar) 
adiyle yer alan 6 398 086 lira 79 kuruşluk 'bağışlara 1960 yılma ait 2 516 306 lira 35 kuruşun 
ilâvesiyle cem'an 8 914 393 lira 14 kuruş olarak düzenlenen tasihihli bilanço ekte sunulmuştur. 

1962 yıllı konsolide 'bilançosunda yer alan 1 534 067 lira 60 kuruşluk Kulis inşaatlarının, Millî 
Eğitim Bakanlığına satılarak bedeli de tahsil edilmek suretiyle tasfiye edilmiş .oHdufu hususu, 
Genel Müdürlük temsilcisi tarafından beyan edildiğinden, mezkûr 1 Ö34 067 lira 60 kuruşun 1963 
yıllı konsolide Iblânçosunda gösterilmemesinde ilişilecek 'bir cihet bulunmamıştır. 

10. Serbest piyasadan yapılan mubayaalar : 
6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile; 'genel bütçeye dâhil dairelerle, katma ve özel bütçeli 

idarelerin, (belediyelerin, özeli idarelerin ve sermayesi tamamen Devlete ait teşekkül banka, 
ofis, kurum ve sendikalların ve sermayesinin en az yarısından fazlası yukarıda yaızilı idare ve mü
esseselere ait 'ortaklıkların; kırtasiye, büro malzemeleri ile büro makinelerinin, büro mefruşatının, 
aydınlatma, tesihin ve temizlik malzemeleri ile motorlu nakil vasıtaları ve matbuaların tab'ı gi
bi ihtiyaçlarının, Devlet Malzeme Ofisince temin olunacağı ve bu daire ve müesseselerin ofisin 
sağlıyaçağı yukarıda belirtilen malzeme ve hizmetleri başka yerden alamıyac akları 'gibi yaptıra-
mıyacıakları; ancak ofisçe zamanında temin edilemiyeceği anlaşılan ve gecikmesi daire işlerini 
alklsıaltacak mahiyette bulunan ihtiyaçları, dışarıdan alabilecekleri tesibit edilmiş bulunduğu hal
de; bâzı işletmelerce; örneğin, Mersin, Anamusr, Biga ve Kaş işletmelerince, 6400 sayılı Kanuna 
tabi oldukları halde, birtakım ihtiyarlarının kamına aykırı bir şekilde dışarıdan temin edildiği 
görülerek durum Orman Genel Müdürlüğüne yazılmış ve cevaben alman 30 . 5 . 1963 tarih Şlb.. 
12 Ks. l / b No: 12 973 sayılı yazı ile, söz konusu ihtiyaçların bundan böyle Devlet Malzeme Ofi
sinden temin 'olunmasının teşkilâta duyurulduğu'bildirilmiş olmasına rağmen 6400 sayılı Kanu
na aykırı olarak mubayaalara halen de devam edilmekte olduğu görülmekle kazaî yönden ge
reken işlem yapılmış bulunmakla beraber, devam ettiği anlaşılan bu usulsüz işlemlere son veril
mek üzere Genel Müdürlükçe daiha etkili tedbirler alınmasının yerinde olacağı düşünülmüştür. 

11. Kayıt dışı primler : 
Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri, Seliloz Sanayii, Türkiye Devlet De

mir Yollar ve Türkay gibi kurumlar arasında yapılan protokollara dayanılarak, bu kurumlara, 
(belirli miktarda istedikleri orman ürünlerinin süresi içinde verilmesini teşvik amacı ile hizmetleri 
igeçmiş orman idaresi personeline, sözü edilen kurumlarca, belirli oranlarda verilen primler Sa
yıştay tarafından orman gelirleri mahiyetinde görülerek işletmelerce alınmalarında bir sakınca 
'bulunmamış ise de; Orman İdaresi personeline dağıtılmasının bir kanun hükmüne dayanması veya 
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çalışma saatleri dışında bu hizmetler gördürüldüğü takdirde, 365-6 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulundan alınacak karara ıgöre işletme bütçesine konulacak ödeneğe daya
nılarak ödeme yapılması gerekli olacağı kararlaştırılmıştı. 

Bu karara rağmen, ödeme yapılmasına devam olunması üzerine, çıkarılan ilâmlarla ödemelerin 
tanzim hükmüne bağlanması sonucunda; bu ödemelerin işletme kayıtlarıma geçirilmeden, doğru
dan doğruya adı geçen kurumlarca ilgililerin adreslerine gönderilmek suretiyle yapılması; evvel
ki senede olduğu gibi 1963 yılı iş döneminde de örneğin Tnalbzon, Bolu Yenice, Karabük, Vize 
Sinop, Demirköy ve Biga işletmelerinde' olduğu 'gibi, (ıEk liste : 4) Orman İdaresince sağlanmış 
olup; bu husus Tarım Bakanlığıma aksettirildiği ihlalde, bakanlıkça sözü edilen usulsüz ve kanun
suz ödemeler durdurulmadığı cihette, keyfiyet daha önce bütün ayrıntıları ile 4 . 4 . 1964 tarih 
ve 503518/365 sayılı yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiş olduğundan, burada 
olayın özetinin sunulmasiyle yetiınilmiştir. 

12. — İktisadi bünye : 
İsıtihsalât :• 
1963 iş devresinde onman işietmıeleırindeki istihsalât miktarı, 1962 .iş dönemli ile mukayeseli 

alarak aşağıda gö&teriknişftıjr. 

İstihsalini 
çeşidi 

Tomrulk 
Maden direği 
Teli direği 
Sanayii odunu 
Mahrukat 

Ölçü" 
(birim 

M3 

M3 

» 
» 

KemtaJl 
» 

1962 

Q 091 891 
505 264 

32 215 
123 496 

65 196 587 

1963 

2 018 865 
277 099 
2Q 845 

•114 421 
32 753 636 

Artış; 

, 
—. 
—. 
- 4 

—. 

Azalış 

73 026 
228 169 

6 372 
ıll 075 

22 442 951 

% 

m 
45 
16 

9 
40 

Talbiomun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 1963 yılımda 1962 yılına nazaran bütün istihsa-
lâtta biir düşme kaydedilmiştir. 

Amenajman plânlarına ve işletmelerin kapasitesine göre yapılmış olması talbiî bulunan istih-
salâtın bu yılkıi doruımunum olduğu g-ibd sunulması ile yetinıiimiştir. 

13. — İmalât : 
1963 iş devresi zarfımda kereste fabrikalarında imal olunan kereste miktarı, 1962 iş devresi 

ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilimiştiır. 

ıSemeıleri adedi kereste imik. 
Fabrika tmal edileni 

1962 !14 161 796 
1963 115 151 116 

Talblonum tetkikinde görüleceği üzere 1963 yılında falbrika adedi 1962 yılma nazaran bir 
adeıd arıtış gösterdiği halde, imalât 1962 ye nazaran 10 680 M3 bir düşüş gösterimidir. İmalâ
tın düşüşünün Orman Geneli Müdürlüğü temsil dişi tarafından; «işletmelerde satışı yapılamıyam 
gayri mütecanis tomıruMarm iktisadi kıymetlerinin payı olmaması içim keresite fabrikalarında 
biçtirilmesiniin no,rmail vasıflı tomruklara nazaran fazla emek ve zaımam kaybına selbeibiyet ver
mesinden ileri geldiği» bildirilmiş olduğundan teknik bir konuya taallûk eden bu hmsus hak
kımda Sayıştayca mütalâa yürütülmesine mahal görülmemiştir. 

14. — Nakliyat : 
1963 iş devresinde, aranan. işletmeleri ile kereste fabrikaları tarafından yapılan nakliyat 

masraf tutanları (1 ve 2 nıumarailı tablolarda 1962 iş devresi ile mukayeseli olarak ıgöstefradımiş-
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tir. Mezflmr tabloların tetifeilkiinıdem de anlaşılacağı üzere, 19ı68 iş devresinde 1962 yılına nazaran 
nakliyat masraflarında % 23, kereste fabrikalarında ise % 19 oranında artış husule gelmiştir. 

15. — Satışlar : 
19613 iş devresinde, orman işlefcmeıleıri ille keresıte fabrikaları tarafından yapılan satışllar; 

cins, miktar ve kıymet itibariyle müfredatlı ve 1962 yılı ile mulkayese'M olarak aşağıda göste
ri ur. 

Orman :işjle.timeleri 1963 i§f devresi! satışı ıtaıblosu 

'dinisi 

Tomruk 
Keresıte 
M. Direği 
Tel » 
Travers 
Sanayi Od. 
Mahruıkat 

;» 
Mahsulât 

M3 

2 204 70ı5 291 55 

e fabrikaları 1963 iş 

Cinsi 

Yumuşak kereste 
Sert kereste 
Parke 

M3 

144 728 977 

M3 

1 832 380,663 
32 783,335 

353 287,914 
25 702,319 
14 228,248 

108 991,879 
— 
— 
— 

2 367 374,358 

1962 
Kental Lira Kr. 

Kenltafl 

—> 
—. 
—* 
— 
— i 

— 
33 693 525,72 

5 882 875,52 
167 7ı67yl7 

33 537 119,74 
•5 882 875;53 

M3 

Lira1 Kir. 

372 243 '660,48 
12 449 098,92 
56 380 238,21 
8 025 299,83 
5 982 929,86 

14 732 320,96 
38 018 024,27 

(Ster)i 52 954 288,90 
9 685 868,67 

570 471 730,09 
(Ster)1 ' 

1963 
Kental 

842 406,06 5.14 931 671 2 367 374 358 33 537 119,94 

devresi satışları : 

M3 

103 415 054 
54 026 680 

209 762,51 M2 

157 441 734 
209 762,51 M2 

10162 
Lira Kr. 

68 23>8 134,20 

Kental 

— 
— 

M3 

157 441 734 
209 262,52 M2 

5 882 875,52 
Lira Kuruş 

570 471 730,09 

Lira Kr. 

48 431 476,20 
27 936 226,87 

— 

76 767 723,07 

1963 
Lira Kr. 

76 767 723,07 

Tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 1963 iş devresinde Orman işletmelerinde 
570 471 730,09 lira, kereste falbrikalarmda 76 767 723,07 lira ki, cem'an 647 239 453,17 liraya ula-
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şan orman emvalinin satışı yapılmıştır. 1963 yıh'nda 1[96.2 yılma göre 55 540 059,09 liralık bir ar
tış husule gelmiş olup, 'bunun 162 6ıöı9 067 M3 satış fazlası ile tarife (bedellerinde 'husule gelen ar
tıştan ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Kereste fabrikaları satışlarında 1963 yılında, 1962 yılma nazaran, 12 712 757 M3 keresteden 
ve 209 262,52 M2 parke satışlarından olmak üzere eem'aıı 8 529 588,87 liralık bir artış husule 
gelmiştir. Artan bu miktarın piyasa ihtiyacı için fazla satışlardan ileri 'geldiği müşahade olun
muştur. 

16. Bilançonun tahlili : 
Sermaye heisalbı : 
1963 iş dönemi sonu olan 31 . 12 . 19-63 tarihi itibariyle düzenlenen konsolide bilançoda görü

len 67 609 710,15 lira sermayeden 5 769 135,24 lirası 1937 ilâ 1950 yıllarında katma 'bütçeden 
verilen kıymetlerden; 48 90.3 141,81 lirası işletme kârlarından aktarılan meblâğlardan; 12 937 433,10 
lirası da Orman işletmelerinin kereste fabrikalarına ayırdıkları kıymetlerden ibaret .bulunmuş
tur. 

Bu sermayenin 47 854 481,50 lirası Orman işletmelerine, 18 455 228,,65 lirası kereste fabrika
larına, 1 050 000 lirası Anatamirıhanc müdürlüklerine, 250 000 lirası da Yedek Parça Depo Mü
dürlüğüne aittir. 

1961 konsolide bilançosunda sermaye yekûnu 117 007 304,28 lira iken, 1962 yılında 76 08l6 528,50 
liraya; bahse konu 1963 yılında 67 609 710,15 liraya tenzil edilmiş; binnetice 19*5ı6 ve 1957 yılları 
kârları olup ka'tma bütçeye devri lâzımgelirıken usulsüz olarak re'sen sermayeye aktarılan 
cem'an 53 147 594,13 lira kârnı malî imkân elverdiği ni'slbette katma bütçeye devri için Genel Mü
dürlük cari hesaibma intikali sağlanmış ve bu itibarla keyfiyet, Millet Meclisi 'Sayıştay Komis
yonunun 15 . 4 . 1963 tarih ve 23 No. lu kararma uygun bulunmuştur. 

Bu konuda 1962 raporunun 15 nci maddesinde etraflı açıklama yapılmış olduğundan, burada 
ıözet olarak bilgi verilmesi ile yetindim iştir. 

17. ihtiyatlar : 
Orman mevzuatında ihtiyat akçesi ayrılacağına dair bir kayıt mevcut değilse de; ticari ister

lere göre çalışan işletme ve fabrikalarca ihtiyat akçesi ayrılmış olması yerinde ve esasen 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 288 nci madesi icabı bulunmuş olmakla beralber bu hususun Orman 
Kanunu veya yönetmeliğinde yer alması temenniye şayan görülmüş ve orman idaresi temsilcisi
nin, keyfiyetin tasarıya alındığı yolundaki beyanı da bunu teyidetmiştir. 

1963 yılında 6 752 747,20 lira ihtiyat akçesi ayrılmış olup bu güne kadar ayrılanlarla birlikte 
33 631 568,82 liraya yükselmiştir. 

18. Biriken amortismanlar : 
1963 yılında, Orman işletmeleri, kereste fabrikaları, Anatamirhane ve Yedek Pança Depo Mü

dürlüklerinde mevcut 306 316 489,15 liralık sabit kıymetlerden 104 647 061,05 liralık kısmı amor
ti edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar % 34 oranındadır. 

Sabit kıymetler için, Maliye Bakanlığının tesbit etmiş bulunduğu oranlarda ticari teamüllere 
göre amortisman ayrılmakta olduğu görülmekle, keyfiyetin hikâyesi ile yctinilmistir. 

19. Biriken zararlar karşılığı : 
1963 iş devresi sonunda tanzim olunan konsolide bilançonun pasifinde yer alan biriken za

rarlar karşılığı 14 387 610 liradan 5 000 000 lirasının, döner sermaye yönetmeliğinin 42 nci 
maddesine istinaden köylülere, daim örtüsü, fenni arı kovanı, kiremit ocağı, linyit ocağı, ile saç 
soba ihtiyaçlarının karşılanması için aynî ve nakdî yardım bedeli karşılığında ayrılan meblâğ oldu
ğu; 9 387 610 lirasının da satmalınan bono bedeline karşılık tutukluğu görülmüştür. 

Biriken zararlar karşılığı hesabı ileride vukuu melhuz 'zararlara karşılık olarak ayrılan meb
lâğlar için açılmış olup, tasarruf bonolarının ise, vâdeleririin hululünde nakde tahvil edilmeleri 
223 sayılı Kanun icalbınidan bulunmuş olduğundan bono bodcllerine bu hesapta yer verilmesinde isabet 
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•görülmemiş; 'binnetice, Genel Müdürlük adına mübayıâa olunan ve nakde tahvillerinde katma bütçe 
varidatını teşkil edecek olan, bono bedellerinin, 'Genel Müdürlüğün işletmeler nezdindeki alaca
ğını temsil eden cari hesaba kaydı lâzımgelmiş, ve Orman idaresi temsilcisi de bu görüşe iştirak 
etmiş; olmakla ekli olarak takdim kılman bilanço ona göre tanzim edilmiştir. 

20. Biriken sigorta primleri ; 
1963 'konsolide bilançosunda biriken sigorta primleri olarak cem'an 5 081 536,31 lira ayrılmış, 

bunun 4 926 407,27 lirasının menkul ve gayrimenkule, 155 129,04 lirasının da malî mesuliyet sigor
ta primine aidolduğu görülmüştür. 

21. Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları borçları : 
Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikaları, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlük

lerinin 1963 iş devresi sonunda mevcut ve konsolide bilançoya intikal eden borçlarının müfre
datı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Adı geçen tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere; tamamen dış 'borçlardan ibaret bulunan 
136 943 793,94 lira, sene sonuna kadar ödenemiyen, amele, işçi istihkakları, hazineye ödenecek 
«olan vergiler, müşterilerin yatırdıkları nakdî teminatlar, yine müşterilerin yatırdıkları mal bedel
leri, açtırılan akreditifler ile muhtelif cins borçlardan ibarettir. 

a) Ödenecek istihkak 6 540 555,47 
b) Ödenecek vergiler - 22 399 907,97 
'e) Nakdî teminatlar 5 066 '554,17 
d) Müşteriler 6'3 182 449,41 
e) Açtırılan akreditifler 18 312 761,92 
f) Muhtelif 21 442 565,00 

Yekûn 136 943 793,94 

22. Orman Genel Müdürlüğü cari hesabı : 
Konsolide bilançoda kayıtlı cem'an 251 878 175,26 liradan 86 061 992,.51 lirası maaşlar, 

165 816 182,75 lirası da işletmeler kârı olup bu meblâğ katma bütçeye aktarılmak üzere ve Bü
yük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonu kararma uygun olarak 1962 ve 1963 yılları konsolide bi
lançolarında kâr ve zarar hesabından çıkarılarak bu hesaba alınmıştır. Bunların fiilen katma büt
çeye aktarılması, işletmelerin malî imkânları oranında olduğu müşalhade edilmiş; ve bu konuda 
1962 raporunun 15 nci maddesinde etraflı bilgi verilmiştir. 

23. Muvakkat borçlu ve alacaklı hesabı ; 
Ölçü farkları olarak bilançoda yer alan 187 730,19 lira, Orman işletmeleri, kereste fabrikaları 

ve Anatamirhanelerde husule gelen ve henüz mahiyetleri anlaşılıp neticelenemiyen tahkik konusu 
olan ölçü farklarıdır. 

24. İsletme müdürlüğü cari hesabı : 
Bilançonun pasifinde görülen 9 385 761,28 lira İşletme Müdürlüğü cari hesabı, müstakil hüvi

yeti olmıyan (lömeğiıı Ayancık, Bafra, Eğridir) falbrikalarm bağlı oldukları işletmelerle yaptık
ları irsalâtın kaydı sonucunu gösteren artık hesabıdır. 

25. Devlet Orman imar masrafları karşılığı hesabı : 
129 627 241,01. liradan ibaret 1963 yılı konsolide bilanço kârından, Kurumlar Vergisi ile sa-

tınalman tasarruf bonosu bedellerinin ve keza bilançonun tanziminden sonra iptal edilmiş bâzı 
satışlardan doğan 34 8®0,88 lira zararın tenzilinden sonra kalıp, katma bütçeye devri lâzımgelen 
77 585 203,67 liradan 18 795 723 lirasının, taallûk ettiği 1064 malî yılı içinde değil, daha sonra 
katma bütçeye yatırılmış olduğu anlaşılmıştır. 

'Toplantıda hazır bulunan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından bu husuista yapılan 
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açıklamada; 1963 yılı konsolide bilançosuna nazaran döner sermayenin 77 620 084 lira 55 kuruş 
kârı olduğu, bu kârın katma bütçeye devredilmek üzere merkezde toplandığı, Adıyaman, Bilecik, 
Keleş, Göynük ve Mudurnu işletmelerince 1963 yılında satılan ve bedeli tahsil olunan orman 
emvaline ait satışlardan bir kısmının hukukî sebeplerden dolayı 1964 yılında iptal edilmesi üze
rine tahsil edilmiş olan paraların sahiplerine iadesi zaruretinde kalındığı, satışı iptal olunan emval 
fiilî masraflarla 1964 yılı stoklarına iade olunmuş ve ödenen tarife bedeli ise aidolduğu hesaba borç 
kaydedilmek suretiyle tasfiye edilmiş bulunduğu, mütebaki kısmını teşkil eden 34 880,88 liranın 
da Orman Genel Müdürlüğü hesabına zarar kaydedilmek üzere merkeze intikal ettirildiği, muame
lenin cereyan ettiği tarihte 1963 yılı kârı katma bütçeye- intikal ettirilmediği için 34 880,88 lira
nın 1963 yılı kârından tenzili cihetine gidilmiş olduğu, döner sermayeden katma bütçeye 148 893 062 
lira ödenmesi gerekirıken 130 097 339 lira ödenmesinin nakit noksanlığından ileri geldiği bildirilmiş 
olmakla mezkûr 18 795 723,00 liranın 1964 malî yılı kesinhesabına varidat tahakkuk farkı olarak 
kaydı lâzımıgelmekte bulunmuştur. 

26. Kârın teşekkülü ve artışına âmil olan faktörler : 
1963 iş dönemi konsolide bilançonun pasifinde (Devlet orman imar masrafları karşılığı) hesa

bında bu yıl kârı olaraık gösterilen 129 627 241,01 lira, 1962 iş devresi kârı olan 133 432 770,42 lira
ya nisbetle 3 805 529,41 lira azalış göstermiştir. Bu azalışın hangi hesaplardan meydana geldiği 
aşağıda gösterilmiştir. 

Gayrisâfi gelir 
Müteferrik gelir 

Gelirler toplamı 
Masraflar toplamı' 

1962 
Lira 

336 942 
+ 7 195 

344 137 
— 197 301 

146 836 
— 6 296 

140 539 

298 
306 

604 
428 

176 
334 

841 
— 7 107 071 

133 432 770 

K. 

25 
53 

78 
61 

17 
'32 

85 
43* 

42 

1963 
Lira 

371 
+ 11 

383 
— 239 

143 
— 6 

710 891 
345 

156 
903 

152 
772 

136 379 

370 

261 
651 

610 
622 

988 
— 6 752 747 

129 027 241 

K. 

28 
56 

84 
37 

47 
26 

21 
20 

01 

Müteferrik giderler 

Ayrılan ihtiyat akçeler 

Konsolide kârı 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu azalışın 1963 yılında 1962 yılma ıgöre genel gi
derlerle müteferrik giderlerde husule gelen % 3 nisbetindeki artıştan ileri geldiği görülmüştür. 

27. Sabit kıymetler ve bu kıymetlerin sermaye ile mukayesesi : 
1963 iş dönemi konsolide bilançosunda sabit kıymetler 306 316 489,15 lira gösterilmekte olup, 

bunun 1962 iş dönemi ile mukayesesi aşağıdaki cetvelde açıklanmıştır. 
306 316 489,15 lira değerindeki sabit kıymetlerden; 
251 844 955,07 lirası Devlet orman işletmelerine, 

22 429 '661,36 lirası kereste fabrikalarına, 
11 732 '864,86 lirası anatamirhanelerine, 
20 309 O07,'86 lirası da yedek parça depo müdürlüklerine ait bulunmaktadır. 
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Sabit kıymetler mukayese 

Çeşidi 

Tesisler 
Demirbaşlar 
Arsa - arazi 
Satınalınan haklar 

tablosu : 

1962 
Lira 

153 962 877 
73 514 405 
15 321 565 

62 047 

242 861 895 

K. " 

88 
39 
49 
02 

78 

1963 
Lira 

181 263 724 
107 228 198 

17 761 693 
62 872 

306 316 489 

K. 

01 
06 
78 
40 

15 

Artış 
Lira 

27 299 847 
33 713 792 

2 440 128 
825 

63 454 693 

K. 

03 
67 
29 
3'8 

37 

'Ta'blonun tetkikinde de görüleceği üzere, 1962 iş dönemine göre 1963 yılında 63 454 593,37 
lira bir artış göstermiştir. 

Sermaye, ihtiyat akçesi, amortisman karşılığı yeıkûnunu teşkil eden ve sermaye olarak istimali 
kabil bulunan meblâğ 205 888 340,02 lira olduğu halde, sabit kıymetler yekûnu bundan 
100 428 149,13 lira fazla olarak 306 316 489,15 lira bulunmaktadır. Bu hal sermayenin tamamen 
dondurulduğunu ve hattâ orman idareleri veznelerinde emaneten ve sair suretlerle bulunan para 
veya kıymetlerin dahi sabitleştirildiğini göstermektedir. 

28. Stoklar : 
1963 i'ş devresi sonunda orman işletmelerinde 72 586 213,00 lira, kereste fabrikalarında 

18 361 572,00 lira kıymetinde muhtelif cins orman emvali stoku mevcudolup bunların 1962 iş 
devresi ile mukayesesini gösteren tablolar aşağıda gösterilmiştir : 

Orman işletmeleri mukayeseli stok cetveli 

Cinsi 
ölçü 

birimi 

1 9 6 2 

Miktarı 
Kıymeti 
Lira K. 

1 9 6 3 

Miktarı 
Kıymeti 
Lira K. 

Tomruk 
Maden direği 
Tel direği 
Kereste 
Travers 
Sanayi odunu 
Sair mallar 
Mahrukat 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Kental 
» 

906 960 
245 090 
21 590 
19 590 
2 047 

44 520 
1 854 574 

— 

39 933 247 
10 006 320 

967 336 
1 912 055 

210 378 
2 136 173 
7 705 621 

— 

1 

1 011 

074 570 
151 953 

16 201 
23 819 
4 400 

80 749 
33 298 

542 132 

51 049 604 
7 354 509 

720 732 
2 601 530 

478 168 
3 417 333 
1 452 153 
5 512 184 

1 239 803 
1 854 574 

62 871 230 1 351 692 
1 011 542 132 

72 586 213 

M3 Miktarda artış 
Değerde artış 

Mahrukatta artış 

% 9 
% 15 
% 545 

Mahrukat bölümünde gösterilen ster miktarı kentale tahvil edilerek alınmıştır. 
(Bir ster vasati olarak 300 Kgr; bir kental 100 kilo olarak alınmıştır.) 
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Kereste fabrikaları mukayeseli stop cetveli : 

1 9 6 2 1 9 6 3 
ölçü Kıymeti Kıymeti 

Cinsi birimi Miktarı Lira K. Miktarı ' Lira K. 

Tomruk (İşlenmemiş) 
Yumuşak kereste 
Sert kereste 
Parke 

M8 

M3 

M3 

M2 

75 005 
39 927 
49 224 

103 426 

12 882 348 
15 054 401 
20 412 794 

431 987 

62 608 10 670 696 
12 028 4 319 322 

6 053 2 384 318 
43 226 987 236 

267 582 48 781 530 123 915 18 361 572 
Miktarda eksiliş : % 54 
Değerde eksiliş : % 63 tür. 

29. Ambar mevcudu : 
1963 yılından 1964 yılma devreden ambar mevcudu 28 461 861,90 lira olup, bu miktardan 

489 319,11 lirasının alât, edevat; 12 680 837,98 lirasının malzeme; 3 348 257,20 lirasının kırtasi
ye, matbua; 11 173 851,56 lirasının yedek parça; 12 602,24 lirasının akar yakıt ve yağlar ve 
756 993,81 lirasının da muhtelif cins eşyaya ait bulunduğu görülmüştür. 28 461 861,90 liralık 
ambar mevcudu 148 orman işletmesi, 15 kereste fabrikası, 5 anatamirhane ile bir yedek parça de
po müdürlüğüne aidohıp, her bir işletmeye takriben 168,00 liralık ambar mevcudu isabet ettiği 
görülmüştür ki, normal had dâhilinde bulunmuştur. 

30. Paralar : 
1963 konsolide nakit mevcudu 149 355 781,28 lira olup, bu miktarın 2 240 126,77 lirasının kasa

larda, 147 116 654,51 lirasının Döner Sermaye Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinde zikrolunan 
Devlete ait bankalarda, bu bankaların, bulunmadığı yerlerde ise millî bankalarda bulunmaktadı'r. 

1962 yılına nazaran 1963 yılında, takriben % 12 oranında bir artış görülmüştür. Bu artış artan 
iş hacmma uygun bulunduğundan denecek bir şey yoktur. 

31. Alacaklarımız (Muvakkat borçlular) : 
Blânçonun aktifinde yer alan 59 680 946,92 lira alacak, Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrika

ları, anatamirhane müdürlükleri ile yedek parça depo müdürlüğüne aittir. Bunların cins ve müf
redatları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir . 

a) Müşteriler hesabı 42 977 484,73 Lira 
b) Muhtelif hesap 14 381 085,68 » 
c) Açtırılan akreditif mas. 1 053 368,75 » 
d) Aynî ve nakdî yardımlar 810 835,61 » 
e) Avanstan borçlular 350 199,87 » 
f) Depozitolar 108 072,28 » 
Gerek teminat ve gerekse avans karşılığı müesseselere (örneğin İktisadi Devlet Teşekkülleri arasın

da bulunan Seka ve Kömür İşletmelerine) yapılan satışlardan doğan alacakların kaydedildiği müşteri
ler hesabının, mütaakıp yıllarda aynen tahsil edildiği, cari yıla ait alacakların da mütaakıp yıllarda 
tahsil edildiği görülmüş olmakla ilişikli bir husus bulunmamıştır. 

32. Borçlu ve alacaklı hesap : 
Konsolide blânçonun aktifinde yer alan M. borçlu ve alacaklı hesapta 46 277 715,80 lira görülmek

tedir. Bu hesap işletmeler arasında yıl sonuna kadar mutabakat hâsıl olmıyan hesaplar ile işletmele
rin bâzı firmalardan ezcümle sürplüxs ile Eximbank şirketlerinden mubayaa ettikleri malzemeler 
dolayısiyle yıl sonu itibariyle keza mutabakat sağlanamamış olan işlemlerin tasfiyesi için açılmış 
olup, gereğinin yapılmakta olduğu anlaşılmakla denecek yoktur. 
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33. Nâzım hesaplar : 
Konsolide blânçonun nâzım hesaplar kısmında yer alan 37 259 242,66 liradan 16 389 343,Û5 lirası 

işletmeler ile kereste fabrikalarının ve anatamirhanelei'in teminat karşılığı aldıkları esham ve tahvilât 
ile teminat mektuplarını ihtiva ettiği, 9'438 610 lirasının «muhtelif kıymetli evraklar» aslî hesabının 
(c) bendinde gösterilen «Satınalınan tasarruf bonoları» bedeli olup nâzım hesaplarda emanet olarak 
aynen gösterildiği; 

973 050,00 Lirasının tasarruf bonosu borçlularını, 
4 060 152,82 Lirasının Sayıştay ilâm borçlularını, 
6 398 086,79 Lirasının da «Hususi takipli» alacakları teşkil ettiği, müşahede olunmuştur. 
Hususi takipli alacaklar 1959 gayesine kadar olan miktar olup, buna 1960 yılına müteallik 

2 516 306,35 lirasının ilâvesiyle cem'an 8 914 393,14 lira olarak düzenlenen tashihli blânçonun ekte 
sunulduğu raporumuzun 9 ncu maddesinde etraflıca izah edilmiş olduğundan, burada konuya işaretle 
yetinilmiştir. 

34. 148 orman işletmesi, 15 kereste fabrikası, 5 anatamirhane ve 1 yedek parça depo müdürlüğü
nün 1963 iş dönemi işlemlerini kapsıyan konsolide blânçosunun incelenmesi sonucunu gösterir işbu 
genel durum raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce bilgilerine saygiyle arz olunur. 

Birinci Başkan V. 
Kemalettin Tolluoğlu 

D. 4. Başkanı 
İhsan ögat 

Üye 
Hikmet öktem 

Üye V. 
Necdet Tek'er 

D. 1. Başkan V. 
Rasit örencik 

Üye 
Nihat Başakar 

(îmza sırasında hasta ol
duğu için bulunamadı.) 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

Üye V. 
Enver Yılmaz 

D. 2. Başkan V. 
A. Rıza Toksöz 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçt 

Üye V. 
Semahat Senger 

Savcı 
Fikret Karabina 

D. 3. Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
M. Hüdai Dümer 

Üye 
Semiha Erem 

Üye V. 
Sacide Ardoğa 
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EK LİSTE : 3 

İnebolu Orman İşletmesi 

Adı ve soyadı 

Mehmet Nalbantoğlu 
Talât Oğuzer 
Sırrı Duyar 
Salih Seymen 
Tekin Yılmazer 
Selâhattin Kılıç 
irfan Arıcan 

Şevket Gençalp 
Celâl Çişan 
M. Fetfhi Kadıoğlu 
H. İbrahim Canfes 
Münir 'Dündar 
Abdurrahman Yeşildal 
H. Fehmi Bağdatlı 
İlhan Erkenez 

Orhan Tüter 
Muhterem Okutur 
İbrahim Kaya 
Fikret Şener 
0. Fikret Erlat 
Fahrettin Yurtseven 
0. Nuri Bozcuk 
Muzaffer Demir 
Rıza Harputlu 
Seyfettin Bozdoğan 
Faruk Özdemir 
Nasuh Arıcı 
Kâmuran Aydmol 
Selâhattin Yentur 
Mustafa Gökçe 
Bahri Eskizaru 
Yazar Balçık 

H. İsmet Zor 

Orman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yenice 

Orman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Mühendisi 
»i 

» 
» 
» 
» 
» 

Mv. 
» 
» 
» 
» 

Kadro ücreti 
(Ek görev) 

800 
600 
500 
500 
500 
500 
600 

(Karabük) Orman İşletmesi 

Mühendisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mv. 
» 
» 
» 
» 

Antalya Orman İşletmesi 

Orman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mühendisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mv. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gerede Orman işletmesi 

İşletme Müdürü 

— 
600 
600 
500 
600 
600 
600 
450 

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

2/3 
Lira K. 

533 33 
400 
333 33 
333 33 
333 33 
333 33 
400 

295 55 
400 
400 
'333 32 
400 
40O 
400 
300 

Bir aylık ödenen 

3 863 44 
5 499 92 
1 999 98 
1 999 98 
3 999 96 
2 333 31 
4 199 97 
3 600 

333 31 
3 999 96 
2 253 68 
3 806 41 
3 266 66 
2 333 24 
1 680 
2 117 68 
1 351 08 

İlhan Argun Mv. 
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Memuriyeti Kadro ücreti 2/3 

Adı ve soyadı (Ek görev) (Ek görev) Lira K. 

Bölge Şefi 

» » 

Bolu Orman İşletmesi 

Kemâl Görkut 
Salim Üzer 
Felımi Metin 
Reşit Sağnaklar 
Servet Kayalar 
Nezihi Sarıgöl 
Mustafa Aksu 
Selâhattin Taştan 
İsmail Atahay 
Mehmet Aşar 
A. Naci G-alatal 
A. Necmettin Erener 
Rafet Düğüncü 
Hüseyin Gündoğan 
Şükrü Vural 
A. Rüştü Coşkun 
Hüseyin Türker 
Şefik Turgut Arıkan 
Mehmet Balcıoğlu 
Metin Bayburt 
A. Hamdi Tanyer 
Necati öztekin 
Hulusi Kaya alp 
Naci özşahin 
A. Muhterem Yazar 
izzettin Kıvanç 
Mehmet Yücel 
Emin Çetin 
İsmail İnceler 
Ali Aksungur 
İlhan Seher 
A. Hikmet Günal 
Şerafettin Konakoğlu 
Mustafa Tüfekçi 
M. Lütfi YıHrrım 
Şeref Özalp 
M. Zekeriya Gerçekseveı-
Ömer Temelli 

Orman Mühendisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» Mv. 
» 
» 
» 
» Mv. 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» '» 
» '» 
» '» 
» 'y> , . -

» '» 
» '» 
» '» 
» '» 
» » 
» '» 

1 250 
1 250 
1 250 

800 
800 
800 
800 
600 
800 
800 
800 
600 
600 
600 
500 
600 
600 
600 
4'50 
600 . 
600 
600 
600 
500 
600 
600 
600 
600 
800 
600 
600 
600 
800 
600 
800 
800 
800 
800 

744 
733 33 
733 33 
533 33 
533 33 
533 33 
533 33 
400 
533 33 
533 33 
533 33 
400 
400 
400 
333 32 
400 
400 
400 
300 
400 
400 
400 
400 
333 32 
400 
400 
400 
400 
533 32 
400 
400 
400 
533 32 
400 
533 32 
533 32 
533 32 
533 32 

O. Aydın 
Cemil öktem 
Haydar Ürkmez 
Müeyyet Oankur 
Tahsin Darende 
Hikmet Elâgöz 
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Adı ve soyadı 

Mustafa Çetin 
Sabri Çelik 
T. Nevzat Kaymak 
Kadir Noyan 
Rüstem Depasİ'an 
Yakup Eren 
Osman Bıyıklı 

M. Zekâi Bağbek 
Osman Yücesan 
Bahri Yüksel 

M. Emin Turgutalp 
Vehbi Akgün 
Aslan Ataman 
Hayrettin Kutlay 
Abdullah Aydın 
Orhan özer 
Seyfettin Nisbet 
Hüseyin Kalafat 
Şefik Çakmak 
Harun Turan 
Osman Sönmez 

ismail Kavl'akoğlü 
Hakkı Küçüksilleli1 

Hurşit Ergin 
Rüş'tü Esengil 
Bedrettin Hankendi 
Nihat Bayer 
H. Tarık Oktay 
Sami Özkan 
Vahdettin Türkeş 

Adı ve soyadı 

Osman Dumanoğhı 
Fuat Hanyoloğhı 
Kenan Azun 
Mustafa Bahaç 
Hüsnü Esen 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Onmam mühendisi Mv. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
»' 
> 
> • 

> 
» 

» 
^ 
!» 
!» 
!» 
!» 

Şebinkarahisar Orman İşletmesi 
Orman Mühendisi 

» 
» 

» 
» 

Mv. 
t» 

Giresun Orman İşletmesi 

Orman Mühendisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Edremit Orman İşletmesi 
Orman Mühendisi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Mv. 
!» . 
ı» 
!» 
'» 
t» 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Demirköy Orman İşletmesi 

Orman Mühendisi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Kadro ücreti 
('Ek görev) 

500 
450 
600 
800 
500 
600 
500 

800 
600 
500 

800 
800 
700 
800 
600 
800 
600 
500 
600 
500 
700 

800 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
450 

2/3 
Lira 

333 
300 
400 
533 
333 
400 
333 

533 
400 
333 

533 
533 
466 
533 
400 
292 
400 
333 
400 
333 
466 

533 
400 
400 
333 
333 
333 
333 
333 
300 

Bir yıllık ödenen 
Lira 

4 433 
2 266 
4 000 
4 000 
1 612 

K. 

31 
55 

74 

K. 

32 

32 
32 

32 

32 

32 

32 
32 
66 
32 

40 

32 

32 
66 

33 

33 
33 
33 
33 
33 
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Adı ve soyadı 

İbrahim Aksu 
Sami înan 
Hüseyin Korkmaz 
E. Bülent YaTçınkaya 
Yılmaz Bova 
Gültekin Kula 
Memduh Ergin 
Necati öztürk 
M. Dündar Akdenizli 

Adı ve soyadı 

Muzaffer Tekiş 
Hüsamettin özkeçeci 
Nurettin öztopbaş 
A. Yaşar Yirmibeşoğlu 
Ali Osman Çalışır 

Mehmet Tekin 
Halûk Uzel 
Kemâl Ertan 
Kemâl S'oygiray 
Mehmet Eşme 
Mustafa Ünsever 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Orman mühendM 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Azdavay Orman işletmesi 

Orman Mühendisi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» Mv. 
> 1» 

Akyazı Devlet Orman işletmesi 

Orman Mühendisi1 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» Mv. 
» '» 
» !» 
* i» 

Bir yıllık ödenen 
Lira 

1 666 
3 333 
1 601 
1 666 
2 417 
2 195 
2 519 
2 400 
2 017 

Kadro ücreti 
Ek görev) 

4 088 
3 667 
2 667 
2 800 

696 

800 
700 
600 
600 
5Ö0 
450 

K. 

50 
15 
99 
50 
19 
66 
91 

13 

2/3 
Lira K. 

80 
40 
20 

70 

533 33 
466 66 
400. 
400 
333 
300 

Selâhattin Yener 
Şahin Varşal 
A l Günaydın 
Gökhan Elçin 
Hüsnü Dolapçı 
Mehmet Okkaya 
İsmail Çavuşoğulları 
Kemal Uğurlu 

Fahrettin Solmaz 
A. Haydar Erbil 
Cahit İlker 
Celâl Ersayar 
Mustafa Karabulut 

Mengen Orman İşletmesi 

Orman Mühendisi 
> 
> 
» 
y. 

» 
» 
* 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

Mv. 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

Aydın Orman İşletmesi 

Orman Mühendisi 

Mv. 

800 
'500 
600 
500 
600 
500 
600 
600 

800 
600 
600 
500 
500 

533 
333 
400 
333 
400 
333 
400 
400 

533 
400 
400 
333 
333 

33 
33 

33 

33 

32 

32 
32 
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Adı ve soyadı 
Memuriyeti 
(Ek görev) 

Remzi Ersan 
Necdet Genç 
Nuri Yetmişbeş 
Hasan Bilbaşar 
H. Senai Atillâ 
Kubilây Görür 

Hayrettin Turan 
Arol 
Necati Öztürk 
İrfan Bilen 
A. Ekrem Oral 
Ali Yimıibeşoğlu 

Orman m'ühenidfei Mv. 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Göynük Orman işletmesi 

Orman Mühendisi 
» » Mv. 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Beypazan Orman İşletmesi 

Kadro ücreti 
(Ek görev) 

500 
500 
500 
500 
450 
450 

2/3 
Lira 

333 
333 
333 
333 
300 
300 

B. Cahit Tüzün 
Tahsin Eren 
Selâihattin Mut 
A. Reşit Eyüpoğlu 
Sami Özbay 
AWd*ülkadir Sevim 
Mazhar Bakkalbaşıoğlu. 
ö. Fevzi Sevük 

Nihat Dinç 
Kâmuran Aydıııol 
Necmettin Aker 
Necati Kuruoğlu 
Mustafa Bayazıtoğlu 
Cemalettin Bulgu-

• • • . . - . 

Ferit özdü 
Mustafa Okutan 
Sadık Reyhan 
S. Sırrı Yazıcıoğlu 
Mustafa Arslan 
Alâaddin Gümü§ 
Hikmet Taşhan 
Remzi Dereli ' 

Orman Mühendis Mv. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Küre Orman İşle 

Orman Mühendisi 
» 
» 
» 
» 
» 

^ 
» Mv. 
» » 
» » 
» » 

Kızılcahamam Orman 

Orman Mühendis Mv. 
» 
» 
»< 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

800 
600 
600 
600 
500 
600 

533 
400 
400 
400 
333 
400 

Bir yıllık ö< 
Lira 

4 800 
2 133 
4 800 
2 799 
3 999 
2 590 

823 
2 333 

800 
800 
500 
500 
500 
500 

ienen 
K. 

30 

89 
84 
56 
14 
24 

533 
533 
333 
333 
333 
333 

4 426 
4 266 
3 200 
4 800 
4 800 
4 800 
4 800 
3 999 

35 
40 

60 
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Adı ve soyadı 

Vedat Yönelli 
Necmettin Çenesis 
Nurettin İşman 
Mehmet Aktaş 
İbrahim Cesim 
Mahmut Fisunoğlu 
Doğan Kantarcı 
Doğan Eren 

Sabrı Atabek 
Hikmet Bayındır 
Nadi Uzel 
Necati Dağüstü 

Memuriyeti 
(Ek görev) 

Orman mühendisi Mv. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kargı Orman 

İşletme Müdürü 
Grup Müdürü 
Orman Mühendisi 

» » 

» . • 

» 
» 
» 
» 
» 

. işletmesi 

Mv. 

Bir yıllık ödenen 
Lira K. . 

3 600 
3 999 60 

900 
3 299 70 
4 185 70 
1 422 08 

841 90 
390 

533 32 
533 32 
333 32 
333 32 

Memurun adı 

Turgut Akyüz 
İhsan Çavga 
Mustafa Şahinoğlu 
Mehmet Işık 
Ömer Bekâr 
Ali Bektaş 
Şükrü Duman 
Muzaffer Güner 

EK LİSTE 4 

Trabzon Orman İşletmesi 

Memuriyeti 
ödenen prim miktarı 

Lira K. 

Yekûn 

Vize Orman İşletmesi 

Mustafa Uzun 
Ahmet Avcı 
Şerif Sakar 
Mehmet Dönmez 
Ziya ArsTan 
İsmail Dinç 
İhsan' Karlı 
Hamdı Aksu 
Bedri Kahraman 
İsmail Bölümbaşı 

Bölgo Sofi 
Ölçüm Kesim M. 

» » » 
» » » 
» » » . 

Dcno Memuru 
Bölgo Şefi 
ölçüm Kesim M. 
Depo Memuru 
Bölge Şefi 

45 
25 
40 
35 
22 
30 
25 
20 

242 

105 
6 
5 
5 
5 

22 
18 
4 
4 

49 : 

50 
50 
50 
50 
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Memurun adı Memuriyeti 

Şükrü Erbil 
Mehmet Bör 
Nejat Dilmaç 
Selâhattin Kazaneıoğlu 

ölçüm Kesini M. 
Depo Memuru 
işletme Müdürü 
işletme Müdürü' Mv. 

ödenen prim 
Lira 

11 
10 
78 
33 

Yeldin 358 

1962 yılma aidolup 1963 
Ali Nusret Sarasoy 
Sami1 Çakıroğlu 
Mümin Arslan 
Nihat Akay 
Cahit Gençsoy 
Muharrem Dağlı 
Mehmet Malkoç 
Mahmut Gündoğdu 
Ahmet Tunçer 
Mahmut Özdemir 
Cahit Gençsoy 
Fahrettin Alperten 
Necati Heri 
irfan Parmaksızoğlu 
Hüseyin Ilgın 
ismail Çalışkan 
Muzaffer Önen 
Kadir Albayrak 
ismet Aydemir 
Şükrü Yavuz 

Sinop Orman İşletmesi 

te yapılan tevzi listesidir. 
Bölge Şefi 
Kâtip 
Kesim Memuru 

» » 
Depo Memuru 

> » 
» Bekçisi 

Bölge Şefi 
Kâtip 
Muhafaza Memuru 
Depo Müdürü 
işletme Müdürü 
Muhasebeci 
Satış Memuru 

» » 
Bölge Şefi 
Kâtip 
Kesim Memuru 

Depo B'ekçisi 

Sinop Orman İşletmesi 

1963 yılma aidolup 
Fahrettin Alper 
Necati ileri 
Fehmi Atabek 
irfan Parmaksızoğlu 
Hüseyin Ilgın 
Mahmut Gündoğdu 
Sami Çakıroğlu 
Ali Baş 
Nihat Akay 
Muharrem Dağlı 
Mehmet Malkoç 
Mehmet Kalay 
Faik Özen 
Mahmut Özdemir 

1963 yılında tevzi edilen : 
İşletme Müdürü 
Muhasebeci 

Satış Memuru 
» » 

Bölge Şefi 
Mutemet 
Kesim Memuru 
Depo Memuru 

»' •» 
Depo Bekçisi 
Bölge Şefi 
Mutemet 
Muh. Mutemet 

461 
92 
69 
69 
92 
92 
46 

172 
34 
60 
77 

400 
240 
80 
80 

247 
49 
80 
80 
37 

744 
111 
334 
148 
148 
014 
202 
304 
202 
202 
101 
411 

82 
123 
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Memurun adı 

Nihat Akay 
Mehmet Malkoç' 
Raci Kantarcıoğlu 
İsmet Özcanoğlu 
Murat Güngören 
Zekeriya Gündoğdu 
Tahsin Arslan 

Memuriyeti 

Depo Memuru 
Depo Bekçisi 
Bölge Şefi 
Mutemet 

» 
» 
» 

Yekûn 

ödenen prim miktarı 
Lira K. 

164 55 
41 14 

200 57 
40 12 
40 12 

_ 60 18-
~ 60 18 

4 741 05 

Demirköy Orman İşletmesi 
Osman Dumanoğlu 
Şevket Gençalp 
Yusuf Yaraş 
Hamdi Turak 
Bayram Alyır 
Hakkı Kır 
Mustafa Toköz 
Ali Eskiçinar 
Tali'p Ceylân 
Fikret Dedeoğlu 
Hayri Kmay 
Hasan Başaran 
Tahsin Yıldırım 
Hasan Yıldız 
Feride Giray 
Musa îpek 
Mehmet Demir 
Rasim Şahinbaş 
Ömer Kmay 
Habil Ün 
Havva Şahinbaş 
Havva Yetim 
Hüseyin Akbal 
Niyazi özgüner 
Hasan Güre 
Adem Elmas 
Hüsnü Eren 
Hüseyin Korkmaz 
Tahsin Uzunalioğlu 
İbrahim Aksu 
Kemâl Uzun 
Sami inan 
Mustafa Babaç 
Erol' Bülent Yalçmkaya 
N. Salih Göktaş 

İşletme Müdürü 
Müdür Mv. 
Muhasebeci 
Veznedar 
Muhasebe Memuru 

» » 
Kâtip - Mutemet 

» !» 
Ambar Memuru 
Fiş Memuru 
Orman Memuru 

» * 
» » 

Daktilo 
Telefoncu 

> 
» 

Hat Bakıcısı 
Seyis 

» 
Hademe 

» 
Şoför 

» 
» 

Merkez öl'çü Kesim Me. 
Orman Bölge Şefi 

> * » 
> » » 
» » » 
> '» » 
> > » 
» » » 
» !» » 
» !» » 

1 054 20 
301 20 
301 20 
70 28 
70 28 
70 28 
70 28 
70 28 
70 28 
70 28 
70 28 
25 10 
25 10 
35 14 
25 10 
17 14 
17 14 
17 14 
17 14 
17 14 
17 14 
17 14 
25 10 
25 10 
25 10 
25 10 
365 93 
365 93 
365 93 
365 93 
365 93 
365 93 
200 80 
200 80 
200 80 
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Ödenen prim. miktarı 

Memurun adı 

Yılmaz özer 
Niyazi Akyüz 
Emin Tüfekçioğlu 
Mehmet Erman 
Mehmet Topuz 
Recep İnal 
Ahmet Yörük 
Rıfat Çetin 
Raif Çetinkaya 
Hüseyin Ersoy 
Şerafettin Kınay 
Salih Sayılgan 
Hasan Bora 
Vedat Tezer 
Necati Sayılgan 
İsmail 'Gezer 
Kenan Gündoğdu 
Muharrem Gülek 
Necmettin Çağlar 
Enver Akgül 
Ramazan Çekil 
Ahmet Şahin 
Yusuf Yastın 
Mehmet Ekkazan 
B. Ali Şahin 
Sait Özek 
Ali Rıza Özel 
Mustafa Ayaz 
Süleyman Yayar 
Plakkı özsoy 
Emin Ceylân 
Mehmet Yaman 
Ahmet İzer 
Mahmut Özdil 
Necip Yardım 
Ramazan Akgül 
İbrahim Durmuş 
Eşref Akın 
Süleyman Denktaş 
Hayrullah Soykan 
Apti Türkyılmaz 
Hasan Şenal 
Şefik Uğraş 
Vehbi Gezer 
Hüseyin Seçkin 
Halil Ulgur 

Memuriyeti 

Orman Tatbikat Me'muru 
Kâtip Mutemet 

» 
Kâtip 

» 
» 

""" » 

» 
- Mutemet 

» 
» 
» 

ölçü Kesim Memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Depo Memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» ; ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 

Orman Muhafaza Memuru 
» 
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Memurun adı 

Bilâl Ün 
Halil Türküsev 
Münyanıiıı Özkan 
Ahmet Fırıncılar 
Kemal Göksu 
Bayram Duran 
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Memuriyeti 

Depo Ibeikçis'i 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

» 

Toplam... 

ödenen prim 
Lira 

10 
10 
20 
20 
20 
20 

8 162 

miktarı 
K. 

05 
05 
10 
10 
10 
10 

37 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 21 . 7 . 1967 

Esas No. : 3/144, 3/160, 3/291, 3/415 
Karar No. : 26 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet orman işletmeleri, kereste fabrikaları, anatamirfhane müdürlükleri ve yedek parça de
po müdürlüklerinin Sayıştay Başkanlığınca tanzim edilmiş olup, komisyonumuza havale buyrul-
muş olan 1960 ilâ 1963 yıllarına ait konsolide blânço raporların komisyonca birleştirilmesine ka
rar verilerek, Sayıştay Uzman Denetçisi Hayri Gürsu, Denetçi Osman Gökmen, Denetçi Mehmet 
Dağham ve katma 'bütçe kesinhesapları münasebetiyle hulunaın Denetçi Servet Koksal ile; Orman 
Genel Müdür Muavini Saffet Gözen, 12 Ş/b. Müdürü Fahri Başaran, Hesap Uzmanı Niyazi Kuter-
dem'in huzuru ile tetkik edilerek aşağıdaki kararlara varılmıştır. 

1. Kârın sermayeye aktarılması : 
Orman Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair olanı 4914 

sayılı Kanunda ( Devlet Orman işletmeleri tarafından işletilecek ormanlarla, bu işletmele
rin döner sermayesine ilişkin işler, genel muhasebe artırma eksiltme ve ihale kanunlarına bağlı 
olmayıp Bakanlar Kurulunca konacak esaslara ve ticari isterlere göre yürütülür.) diye yazılı bu
lunmuş olduğuma göre, Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları, anatamir müdürlükleri ve yedek 
parça depo müdürlüğünce bir iş devresi sonunda elde edilen hâsılattan gereği veçhile tefrik edi
lip blânçoda gösterilen kârın, Genel Muhasebe Kanununun 118 ve 49 ncu maddelerine tevfikan, 
doğrudan doğruya, Genel Müdürlük katma bütçesine aktarılmasına dair, mezkûr kanun metninin; 
sarih veya zimme bir hüküm istihracına müsait bulunmadığı müşalhade olunmuştur. Bununla 
beraber; Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesine mevzu ödeneklerin karşılığının hemen hemen 
tamamı, mezkûr bütçenin (B) cetvelinde ıgörülen ve (döner sermaye gelirleri) namı altında yer 
alan hasılat olup, bu hasılat; işletmelerin satış (bedellerinden katma bütçeye ödenen tarife bede
li, maaşlar ve kârlardan ve ayrıca müsadereli emval satış bedelinden ibaret bulunmuştur. Ancak 
hasılat meyanmda katma bütçe tarafından tahsil olunan kâr miktarının, blânçıoda görülen kâr 
miktarınım aynı olması lâzım geleceği yolunda, yukarıda izah olunan hususi kanun hükmü mu-
vaeelhesinde, bir görüşe varmak mümkün bulunmadığı cihetle, katma bütçe tarafından (döner 
sermaye gelirleri) meyanmda fiilen tahsil edilip tahakkuk kaydedilen kâr miktarı ile yetinilmesi 
icaibedoceğine ve bilançoda bakiye 'kalan kârın da tjlöner sermayeye aktarılması lâzımgeleceğine 
ve Orman Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcısı tarafından Döner Sermaye kanunu 
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tasarısı hazırlanmakta olduğu beyan edilmiş olduğuna binaen bu hususun kanunda yer almasının 
komisyonumuzca da uygun bulunduğuna ve bu itibarla, Sayıştay görüşüne uygun olanak 
15 . 4 . 1903 tarihinde ittihaz olunan 28 sayılı kararın, bu yolda değiştirilmesinin zaruri olduğu
na karar verilmiş ve 1962 ve 1963 yılları konsolide blânçolarıının sermaye hesapları bu yolda 
tashih edilmiştir. 

2. Kilis Orman İşletmesinde yaptırılan inşaat : 
1963 yılı konsolide blânçıo tetkika'tı neticesini muhtevi olarak Büyük Millet Meclisine sunulan 

raporun 9 ncu maddesinde temas edilen ve genel ve katma bütçelerden yapılması gerekirken za
manın Tarım Bakanının emriyle, Kilis Orman İşletmesine 1959 ve 1960 yıllarında yaptırılan 
cem'an 1 534 067,60 lirallık inşaat ve onarımdan, inşaatın Millî Eğitim Bakanlığına devredilerek 
bedelinin tahsil edildiği ve keza onarımlarında ilgili kurumlardan bedelinin alınarak irad kay
dedildiği; mezkûr Sayıştay raporunun 9 ncu maddesinden anlaşılmış ve komisyonumuz huzu
runda Orman İdaresi temsilcilerinin beyanilaniyle de keyfiyet teyidedilmiş olduğundan, artık 
takibine mahal kalmadığı yolundaki Sayıştay görüşüne komisyonumuzca da iştirak olunmuştur. 

3. Ek görevler : 
1960 ilâ 19G3 yılları Sayıştay raporlarında yer alan ek görevler hakkında; teknik elemanların 

heyeti umumiyesine verilmeleri itibariyle bu ek ıgörevlerin 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
uygun .olmayarak, mezkûr elemanlara ikinci bir istihkak sağlar nitelikte olduğu, Sayıştayca ileri 
sürülmüş; ve bu görüşe 15 . 4 . 1968 tarih ve 23 sayılı kararın 8 nci maddesiyle iştirak edilmiş
se de; kanunun Sayın Âdil Toıközlü tarafından taldbedilerek tekriri müzakeresinde; 15 .4 .1963 
tarih ve 23 sayılı Sayıştay Komisyonu kararı, Millet Meclisi Genel Kurulunda Başkanın (komis
yon kararlarının temenni mahiyetinde olduğu) yolundaki isa'betli bulunmıyan müdahalesi ve 
Sayın Osman Sabit Aıvcı'mn verdiği ve bilâhara ıgeri aldığı önerge neticesinde tasdik veya ret 
halinde çıkmamış olması ve diğer emsali müesseselerde ek görev verilmesi ve keza bu takibatın 
ancak Personel Kanunu çıkıncaya kadar devam edebilmek imkânı bulunduğu göz önüne alına
rak Genel Kurulca taşıdık edilmiyen bir kararın kaldırılarak mevcut tatbikatın Personel Kanunu 
çıkıncaya kadar devamına karar verilmiştir. 

4. özel eşhastan yapılan istikraz : 
İki kalemde Kilis İşletmesinıce 1959 yılında özel bir şahıstan o zamanın Tarım Bakanının em

riyle cem'an (178 202,62) lira istikraz edilmiş ve 19 . 1 . 1960 tarihine kadar alınan para tama
men iade edilmiş ise de; Orman mevzuatında istikraz yolu ile özel şahıstan para alınacağına dair 
bir kayıt olmadığından başka, işletmelerin, gayeleri dışında bir takım çalışmalarda bulunulması 
için, özel kişilerden bu kalb'il kamunsuız para sağlanmasına baş vurmak Devletin itibarını sarsaca
ğı gibi minnettar duruma da düşülmesine sebebiyet vereceği cihetle, her yönünden kalbule şayan 
lolmadığı ve Orman İşletmesi temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğün vakaya ıttılaı üzerine bu 
kanunsuz tutuma son verdirilip paranın derhal iade ettirildiğinin bildirilmiş olması itibariyle 
bu mahzurlu tutuma son verilmiş olduğu Sayıştaym .1960 yılı raporunun 8 nci maddesinde belirtil-
nriijştir. Bu kere komisyonumuzun huzurunda da Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri bu kanunsuz 
(tutuma son verildiğini teyiden beyan etmiş bulunduklarından; bu konuda komisyonumuz tarafım
dan başkaca karar alınmasına mahal görülememiştir. 

5. Döner sermaye kadrolarında çalıştırılan tarım mühendisleri : 
Sayıştaym 1962 yılı raporunun 7 nci maddesinde Ibelirtildîği üzere; Orman Genel Müdürfü-

ğünün (ormanlara arız olan haşaratla mücadele orman (mühendislerinin vazifeleri kalbi olmakla be-
ralber, bu hususta teknik balkımdan Imüeehhaız tarım mühendisleriyle de kuvvetlendirilmesi, ve or
man içi köylerini Ikalkındıraıak üziere .arıcılık, tavukçuluk ve buna benzer tanımsal işlerin tarım 
mühendislerinin katılması ile geliştirilmesi) gerekçesi ile; 19»61 yılında 248, 1962 yılınlda 253 aded 
olmak üzere orman 'i'şletme'leri müteldav'il serimayesinJden (tarım mühendisliği) namı ile kadrolar 
alınarak 'bu kadrolara ziraat mühendislerinin ek görevle tâyini; 3056 sayılı Kanunun 18 nci mad-
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desine müsteniden yapılmış olması itibariyle, ilgililer haricinde kazai yönden sorumluluk teveilhi-
ne mahal yolksa da keyfiyet bir hizmetin yapılmasından çok orman mühendislerine verilen ek gö
revlerde olduğu gibi, bir Ikısıım ziraat mülhendiısk rine ek isltihikak sağlamak gayesi güldülmüş; ve 
meselâ Amkarâ Orman işletmesi emrine verilen 25 aded kadronun Devlet üretme çift'lükleri kuru
luşumda görevli gemel müdür, müdür muavini, şube müdürü ve şeflerine verilmesi de, (bu ciheti 
doğrulamakta bulunmuştur. Her ne kaldar köy kalkınması dâvası olarak Hükümetçe de lalınması 
üzerine 16 Kasım 1962 tarihinde bu kadroların ilga 'edildiğinin; Orman Genel Müdürlüğü temsül-
cisi tarafından, Sayıştay G-enel Kurulunda ileri Sürüldüğü anlaşılmakta ise de, istihdam- keyfi
yeti Sayıştay görüşünü doğrular mahiyette bulunmuş; binnetfce Komisyonumuz da bu görüşe katıl
mıştır. Mezkûr kadrolar ilga edildiğine göre bu yönden yapılacak "bir işlem bulunmamakla bera 
ber baderna, Genel Müdürlüğün bu yoldakÜ tasarruftan içtinab etmesi zaruri 'görülmüştür. 

6. Düşük fiyatla, inal satışı : 
Sayışltaym 1960 yılı rporunun 10 ncu maddesinde temas edildiği üzere; Yenice Orman İşlet-

meşince 1 500 kental vie '500 ton odun muhammen bedelleri 58,50 lira ve 56 lira iken 'Orman Genel 
Müdürlüğünün 19 . 8 . 1959 ve 1 . 7 . 1959 tarihli emirleri ile saymanın itirazına rağmen, Balkan-
lığın nakilt ihtiyacının karşılanıması ve Anikara'nm ödünsüz (kalmaması gilbi sebeplerle, tonu 35 li
radan (Ankara Mahrukatçılar Ticaret Üimited Şirketine) satmak suretiyle ceman 14 025 lira zara
ra (sebebiyet verildiğinden, Orman Genel Müdürlüğünce müselblbibolara'k tes'bit edilen Genel Mü
dür Yardımcısı Mustafa Saikaya ve 4 ncü Sulbe Müdürü Sadi Binay haJklanrida tazminat yönün
den talkilbatm açıldığı ve mahkemenin devam ettiği orman idaresince Sayıştaya verllien esvaptan 
anlaşılmış ve bu Ikere Kom'isytonuimuz huzurunda keyfiyet Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri ta
raf ınldan teyMedi'lmiş; ,binnetüce Genel Müdürlükçe gereği yapılmış; 'olduğundan Komisyonumuz 
tarafından bu hususta, 'bir 'karâr ittihazına mahal bulunmamıştır. 

7. — Katma bütçeden ödenmesi gereken yabancı memleketler yolluğu : 
iSayıştayın 1961 yılı raporunun 8 nci madde sinde t eımas edildiği üzere; 
A)' (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) nın Ormancılık Komisyonu 2 nci top* 

lanımıaısıın'a memleketimiz delegesi sıfatfiyle kaıtıilma, ve bu araida fırınlanmış kayın keresteleirıi-
nin ihracı konusunda Roma'dalri bir firma ile görüşme; 

B> '(IPAO) Teşlkilâtımm^ Kavakçılık Komisyonunun kavak ağacı yetiştirilmesi ve değerden-
dirilm'esıi konusundaki 7 nci toplantısına memleketimiz delegesi olarak katıllmaj 

O) Orman sözünün dahi geçjmediğıi, geniş mânası ile tanımsal plânlama; işlblırliği, kredd ve 
, tarım işletmelerinim ekonomik tahlili konusunda toplantıya katılma ve Fransız makamdan tara
fından düzenlenen inceleme gezisinde bulunma j 

D) Ormancılık Araştırma Enstitüleri Birliğinin 8 nci toplantısına delege olarak katılma, 
gibi genel mahiyetteki işlerin sağlanmasına ait gezilerin ifası, doğrudan doğruya Orman Genel 

Müdürlüğüne verilmiş^ görevlerden olmak itibariyle, katma bütçeye mevzu ödenekten verilmesi, har-' 
çıralı kanununun 57 nci maddesi icabı bulunmuş iken bu hizmetlerin işletmeye ait bulunduğu ge
rekçesi ile döner sermayeden verildiği; binnetice katma bütçe ile ifası gerekli bu kabîl hizmetle
rin işletmeye tahmil edilmemesi lâzımgeldiği ve bu itibarla; genel müdürlüğün bu konu üzerinde 
hassasiyetle durması icabettiği, yolundaki Sayıştay görüşüne, komisyonumuzca iştirak etmiş bu
lunmaktadır. 

8. — Mevzuata muhalif bağışlar : 
Mevzuata muhalif olarak 1958 - 1960 yıllannda ödenmelerinden ötürü, Komisyonumuzun 

15 . 4 . 1963 tarih ve 23 sayılı kararının 3 ncü mad4esi ile, (hususi takibata) tutulmaları takar
rür ettirilen ceman 8 914 393,14 lira nakdî ve aynî yardımın (Bağışların; mezkur karar dairesin
de Orman Genel Müdürlüğünce Ankara 4, 9, 12 nci Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde açılan 
dâvalarla takibolumduğu ve bu paranın sabık Bakanlardan Esat Budakoğlu zamanına aidolup Sa-
yıştayca vize edilmesinden ötürü, hukuk mahkemesince dâvası reddedilen, 57 190 lirasından ma-
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aıdiası hakkındaM davanın henüız neticelenımediği; Sayıştayın 1963 yılı raporunun 9 ncu maddesin
den anlaşılmış ve bu kere komisyonumuz huzurunda Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafın
dan, keyfiyet teyidedilmiştir. Orman Genel Müdürlüğünce gerekli takibata devam olunduğu an
laşılmakla, bu hususta, halen komisyonumuz tarafından yapılacak işlem bulunmamıştır, 

9. — Tarım Bakanlığınca satınalınması gereken arı kovanları : 
1952 - 1955 yılında Tarım Bakanlığınca Ayancık Kereste Fabrikasında yaptırılan 7 684 aıded 

arı kovanının bedeli olan 24 076;80 liranın Tanım Bafeanllığıınıdan tahsilli ica'bederfcen; Balkıan-
lar Kurulundan alınan kararla onman işletmesi yönetim elliğine ilâve edilen (arı kovanları yap
mak satmak) kaydından faydalanarak, ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 304 ncü maddesin
de yazılı (değersiz olacakları) telâJkkisiyle Tarım Bakanlığınca bedelin ödenmesinden vazgeçilmiş 
ise de, yönetmeliğe konulan (arı kovanları yapmak satmak) kaydı, bedeli mukabilinde satmak 
demek olup, işletmenin zararına, bir mâna istihracına katiyen imkân bulunmadığı, bilâkis işletme 
arı kovanı yapıp kalkınmaya muhtaç köylülere satmak da muhtar olduğu; bu itibarla, 240 757,80 
kuruşun Tarım Bakanlığından tahsili zımmında, Orman Genel Müdürlüğünce yapılan ve Sayışta
yın 1960 yılı raporunun 12 nci maddesinde yer alan takibatın muvafılk bulunduğu, ve bu kere 
komisyonumuz huzurunda takibatın devam ettiğinin genel müdürlük temsilcileri tarafından da bil
dirilmesi suretiyle, keyfiyet teyidedildiği, cihetle başkaca olunacak muamele bulunmamıştır. 

10. — Bidayeten emanet hesabından bilâhara kayıt harici ödenen pirimler : 
Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri Seliloz Sanayii, Devlet Demiryolları 

ve Türkay gibi kurumlar arasında yapılan protokollere dayanılarak, bu kurumların belirli mik
tarda istedikleri orman ürünlerinin süresi içinde verilmesini teşvik, amaeiyle, hizmetleri geçmiş 
orman idaresi personeline sözü edilen kurumlarca belirli oranlarda verilen pirimlerin Sayıştay ta
rafından gelir adiyle alınmalarında bir sakınca bulunmamış ve fakat orman idaresi personeline 
dağıtılmasının bir kanun hükmüne dayanılması veya çalışma saatleri dışında bu hizmetler görül
düğü takdirde 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Bakanlar Kurulundan alınacak ka
rara göre, işle'ttme bütçesine konulacak ödeneği mucibince ödeme yapılması lüzumu, Sayıştay tara
fından takarrür ettirilerek genel müdürlüğe tebliğ edilmesine rağmen sözü edilen kurumlardan 
alınıp emanet hesabından orman işletmesince ilgililere dağııtılagelmekte olan pirimlerin, bu suretle 
dağıtılmasına devam edilmesi üzerine, sariflerine Sayıştayca tevcih edilen tazmin hükümleri sonu
cunda bu defa pirimlerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeden doğrudan doğruya elden da
ğıtılması ciheti ihtiyar edildiği; 1961 ilâ 1963 yılları Sayıştay raporlarından anlaşılmış ise de; Or
man İşletmeleri 4914 No. lı Kanun mucibince ticari isterlere göre idare edilmekte olmalarına; 
ve mezkûr İktisadi Devlet Teşekkülleri muamelâtı, bu meyanda bahse konu pirimler, yüksek mu
rakabe heyetinin murakebesinden geçip Büyük Millet Meclisine arz edilmekle, binnetice Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine iktiran etmekte bulunmuş olmasına binaen Orman Genel Müdürlüğü 
mensuplarının gerek çalışma saati dâhilinde ve gerek haricinde bu yolda geçen hizmetlerinden do
layı, mezkûr kurumlardan alınıp emanet hesabından alâkalılara yapılan reddiyatta ilişilecek bir 
şey bulunmadığına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

11. Genel Müdürlük Yardımlaşma Sandığına tahsis olunan Noel ağaçları : 

6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi hükmüne dayanılarak yapılan kesimlerin Noel ağa
cı evsafında olanlarının Orman Genel Müdürlüğü Yardımlaşma Sandığına çok düşük bir bedelle ve 
orman vasıtaları ile tahsis edildiği görüldüğünden; hakiki ve hükmi şahıslardan farkı dlmıyan 'bu 
sandığa böyle bir tahsisin yapılması imtiyazlı bir muamele olduğu ve aynı zamanda orman varida
tım da etkiliyeceği cihetle keyfiyet üzerinde duran Sayıştayın bu görüşüne mukabil orman idaresi 
temsilcisinin gerek Sayıştay Genel Kurulunda gerekse Komisyonumuzda «Ormanları ferahlandrıma 
icabı bu kesimden elde edilmekte olup şahıslara verilmesi halinde birçok suistimallere yol açacağı ve 
Noel zamanında yapılmasının da tahribatın önlenmesine matuf ol'duğu ve zamanın darlığından ihale
ye konulmayıp bedel mukabilinde sandığa devredildiği» beyan edilmişse de yeteri kadar aydmlan-
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mıyan hâdisenin alâkalı dairesince yeniden tetkik edilerek açıklanması için talik olunan günde, il
gili daire temsilcisi tarafından yapılan mütemmim açıklamada sandığa tahsis olunan 2 500 aded çamın 
kesim maliyeti olan 150 kuruştan tutar bedeli 3 750 liranın Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Hiz
metlileri Yardımlaşma Derneğinden tahsil edildiği bu 2 500 aded çamın kesim yerinden Bolu'ya nakli 
Noel ağacı haline getirilmesi, yıkanması gibi işler için dernekçe masraf yapıldığı, bunlardan 170 ade
dinin bir sefarethaneye Bolu İşletmesi vasıtasiyle sattırılıp bedeli olan 3 400 liranın Derneğe maledil-
diği günün geçmesi ile satılmıyan büyük bir kısmının ise Genel Müdürlük kalorifer dairesinde odun 
olarak yakıldığı, binaenaleyh 2 500 çam bedelinin maliyeti üzerinden tahsil edildiği ve bedelsiz mal 
verilmediği derneğe de imtiyazlı bir işlem yapılma lığı anlatılmış 'Komisyonumuzca da bu izah kâfi 
görüldüğünden bir karar alınmasına mahal görülmemiştir. 

12. Bütçe ve muhasebe tekniğine aykırı harcama : 

• Antalya Orman İşietmesince Toprak Mahsulleri Ofisinden satmalınan 20 bin lira bedelli arsanın 
ferağının yapılmasına değin 20 000 lira masraf kaydedilerek ofis namına emanet hesabına alındığı 
ve yine.mezkûr işletmenin birtakım bina ve yangın kulesi inşaatlarından bir kısmının 1962 yılında 
çeşitli sebeplerle ikmal edilmemiş olmasına rağmen 63 186 liranın masraf kaydedilerek alacaklıları 
adına emanet hesabına alındığı görülmüş ise de, hizmet ifa edildikten sonra bedelinin hizmetin 
ifa edildiği sene bütçesine maledilmesi bütçe ve muhasebe tekniği icabı olduğundan henüz ikmal 
edilmemiş bu hizmetlerin karşılığı olan 83 186 liranın mezkûr 1962 yılı blânçosunda kayıtlı bulunduğu 
hesaplardan çıkarılması lâzımgeldiği, ve Orman Genel Müdürlük temsilcisinin de keyfiyetin tamim 
edildiğini beyan etmek suretiyle Sayıştay mütalâasına iştirak ettiği ve bahis konusu bilanço bu yolda 
ıslah edildiği; Sayıştaym 1962 yılı raporunda beyan olunmuş ve bu kere Komisyonumuz huzurunda 
Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri de keyfiyeti tcyidetmiş olduğundan bu hususta başkaca oluna
cak muamele bulunmamıştır. 

13. 10195/4 sayılı Kararname mucibince kur anılan teknik personelin idari görevlerde yevmiye 
ile istihdamı : 

10195/4 sayılı muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalışacak yevmiyeli teknik personel 
yönetmeliği ve buna ek 5/1452 sayılı kararnamelerden faydalanarak, bir kısım teknik memurlar yev
miye ile çalıştırılmakta bulunmuş ise de, kararname meslekî görevlerde çalışanların yevmiye ile istih
damını tecviz etmiş; bunlardan buralarda, idari görevlerde çalışanların yevmiye ile istihdamını tec
viz etmemiş olmasına rağmen, başmüdürlük kısım müdürlüğü, işletme müdürlüğü, bölge şefliği gibi 
görevlerin tamamı idari mahiyette olanların da bu kararnameye göre yevmiye ile istihdamları Genel 
Müdürlükçe sağlanmış olduğu Sayıştaym 1963 yılma ait raporunda beyan edilmiş ise de; Devlet Me
murları Kanunu bu hususları yeni bir esasa bağlıyacağı cihetle, yapılan tasarrufların kanunun meri
yetine . kadar kabulü muvafık bulunmuştur. 

14. 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kanununa muhalif mübayaat : 

6400 sayılı Kanunda sayılan kırtasiye ve sair mal-eme mubayaasının, Ofiste bulunduğu takdirde 
ofisten yapılması mecburi olduğu, ve genel müdürlükçe bu hususta gerekli tamim yapılmasına 
rağmen, yine de bu gibi serbest piyasa mubayaasına yer verilmiş olduğundan kazai yönden gereği 
yapılmakla beraber genel müdürlükçe daha etkili davranılması yerinde olacağı; Sayıştaym 1963 
yılı raporunda beyan edilmiş olup, komisyonumuzca da ,bu .görüşe iştirak edildiğinden genel mü
dürlüğün bu hususta daha etkili davranması hususu temenniye şayan bulunmuştur. 

'15. Tasarruf bonosu bedellerinin biriken zararlar karşılığı hesabında gösterilmesinin doğru ol-
mıyacağı : 

Biriken zararlar karşılığı hesahı vukuu melhuz zararların karşılığını temin etmek için açılmış 
bir hesap olup, halbuki tasarruf bonoları 223 sayılı Kanun mucibince vâdelerinin hululünde para
ya çevrileceğinden, genel müdürlük namına mubayaa olunan tasarruf bono bedellerinin işletmeler 
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de genel müdürlüğü temsil eden ('Genel müdürlük cari hesabına) alınmak suretiyle gösterilmesi l'â-
zımgeldiği ve genel müdürlük temsilcisi de bu görüşü kabullendiği ve bilançoda gereken tahsisat 
yapılarak sunulduğu sayıştaym 1963 raporunda beyan olunmuş ve bu kere komisyonumuz huzu
runda genel müdürlük temsilcileri de bu ciheti teyidetmiş olduğundan başkaca olunacak işlem bu
lunmamıştır. 

16. İlişiği olmıyan hesaplar : 
îstihsalât, imalât, nakliyat, satışlar, amortismanlar, stoklar ve diğer hesaplarda Orman Genel 

Müdürlüğü ile Sayıştaym mutabakat halinde olduğu, Sayıştayca keyfiyet hikâyeihal kahilinden 
(B. M. Meclisine sunulduğu, Sayıştaym 1960 ilâ 1963 raporlarından anlaşılmış olduğundan oluna
cak işlem bulunmamıştır. 

17. İhtiyat akçesinin yönetmenlijkte veya kanunda yer alması : 
İhtiyat akçesi her sene ticari teamüllere ve vergi Usul Kanununa göre, ayrılmakta ise de yönet

menlikte veya Orman Kanununda yer almasının temenniye şayan bulunmuş olduğu ıSayıştayın 
1960 ilâ 1963 raporlarında beyan edilmiş olup, Komisyonumuzca da bu «görüşe iştirak olunmuştur. 

18. Sabit kıymetlerin sermaye miktarını aşmış olması : 
'Sabit kıymetler, sermaye ve sermaye grupuna dâhil (ihtiyat akçesi, amortisman gibi) kıymet

lerin mecmuundan fazla bulunmuş olduğu bundan işletme aktifi dışında, emanet kıymetler karşı
lık gösterilmek suretiyle şahit kıymetler temin edildiğinin anlaşıldığı; ve ıkeyfiyetin hikâyeihal 
kabilinden B. M. Meclisine sunulduğu Sayıştay 1963 yılı raporunda beyan edilmiş ise de, işbu ko
misyonumuz raporunun (1 nci) maddesinde, sene sonunda elde edilen kârın ne nisbette katma büt
çeye ve siermayeye intikal edeceği hususu tesbît edilmiş biınnetice iışldtme (sermayesinin tâyin ve 
teshitinde Genel Müdürlük muhtar bulunmuş olduğundan bu hususta başkaca olunacak işlem bu 
lunmamıştır. 

19. Fabrikalar sermayesine ilâve edilen 6 1150 000 lira : 
işletmede açılan (endüstrial teışdblbüsler) hesabı ve (genel nıerlkez) hesaibınm tavassutu 51e kon

solide hilânçoda fahrikalar sermayelerine 6 150 000 liranın işleltimenin falbri'ka'lar nezdindeki alaca
ğından ilâveler yapıldığı hususu Sayıştaym 1961 yilı raporunda yer almış ise de, işletm'e ve faibri-
ka sermayelerinin miktarının tayinlinde Genel Müdürlüğün muhtar olduğu hususu, Komisyonumuz 
raporunun (1) maddesinde kalbul edilmiş olduğundan, bu hususta da 'basjkaca yapılacak muamele 
bulunamamıştır. 

Devlet onman işletmeleriyle, kereste falbrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına ait kâr ve 
zarar hesplarının tasdikline (mütedair olup yukarda arz edilen hususlara 'müsteniden hazırlanmış 
bulunan kanun teklifi Genel Kurulun Yüce tasviplerine arz edilmek 'üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Sayıştay Ko. Başlkanı Başlkan V. Sözcü Kâtip 
'Sinop Burdur Kütahya Maraş 

M. Kaptan 1. H. Boyacıoğlu M. Ersoy V. Kadıoğlu 
İmzada bulunmadı 

Kastamonu Ordu 'Siirt İSivals 
Söz hakkım mahfuz K. Şensoy A. Yaşa T. Kor oltan 
kalmak kaydiyle 

A. Tolcözlü 

Tokat 
M. §. Çavdaroğlu 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste Fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları bilançolarının 
onanmasi7ia dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikalanmn 4914 sayılı Kanuna göre ilişik 
cetvellerde gösterilen 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılllan bilançolariyle kâr ve zarar hesaplan onaylan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikaları ve Anata 

A K T İ F 

I - 'Sabit kıymetler 
1. Tesisat 
2. Demirbaşlar 
3. Arsa ve arazi 
4. iSatmalman haklar 

II - Yapılmakta olan işler 
III - Endüstriyel teşebbüsler 
IV - İştirakler 
V - Alacak senetleri 

VI - (Muhtelif kıymetli evrak 
1. Esham ve tahvilât 
2. Teminat mektupları 

VII - Stoklar 
1. Tomruklar 
2. Direkler1 

3. Mamuller 
4. 'Sanayi odunları 
5. Sair mallar 

VIII - Ambarlar 
1. 'Malzeme 
2. Kırtasiye ve matbua 
3. Muhtelif 
4. Yedek parça 

IX - Alacaklarımız (harici) 
X - Umum merîkez hesabı 

Yoldaki hesabı cariler 
XI - Paralar 

a) Kasalarda 
b) Bankalarda 

XII - Nâzım hesaplar 
Emanet kıymetler 
Divanı Muhasebat borçluları 

Yekûn 

Müfredat 
Lira 

118 044 493 
46 459 282 
11 021 188 

56 820 

431 486 
12 249 334 

51 189 067 
5 775 015 
44 4312 066 
2 691 282 
6 115 285 

15 905 824 
2 025 073 
300 209 

3 857 403 

1 003 250 
44 141 269 

6 897 473 
77 049 

K. 

29 
37 
79 
82 

27 
82 

77 
07 
91 
60 
46 

137 
86 
06 
07 

37 
09 

35 
82 

Toplam 
Lira 

175 580 78'5 

23 641 617 
3 037 433 
1 600 000 
18 7911 525 
12 680 821 

110 208 317 

22 688 '510 

65 225 271 
3 6515 205 

45 144 519 

6 974 523 

489 223 531 

K. 

27 

67 
10 
00 
45 
09 

81 

36 

75 
93 

46 

17 

06 
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mirhane müdürlüklerinin 1960 yılı konsolide bilançosu 

I - Sermaye 
1. 'Bütçeden 
2. Hâsılattan 
3. işletmelerden 

I I - ihtiyatlar 
a) Bıı yıl 
'!)) Geçen yıllar 

III - Birikmiş amortismanlar 
a) 'Tesisat amortis. 
b) Demirbaş amortis. 

IV - Biriken karşılıklar 
a) Yangın sigorta K. 
'b) Makta abonman sigortası K. 
c) Malî mesuliyet sigartası K. 
d) Ayni nakdî yardım K. 

V - Borçlarımız 
A) Harici 
1. Orman Genel Md. 

Müfredat 
Lira K. 

5 769 13'5 24 
102 050 735 94 

3 037 433 10 

4 016 834 34 
10 918 988 13 

32 889 201 17 
27 066 806 69 

2 435 641 80 
31 427 082 65 

5Q 555 24 
1 000 000 00 

79 226 647 26 
52 865 658 90 

P A S I F 
Toplam 

Lira K. 

110 857 304 28 

14 935 822 47 

59 956 007 86 

34 919 279 67 

132 092 306 16 

(Maaşlar) 
VI - M. borçlu - alacaklı hesap 

VII - Devlet ormanları imar masrafı K. 
a) Bu yıl 
b) Geçen yıllar 

VIII - Nâzım hesaplar 
Emanet kıy. verenler 
Divanı Muhasebat borçları K. 

73 355 713 53 
54 021 206 60 

6 897 473 35 
77 049 82 

2 111 367 30 
127 376 920 13 

6 974 523 17 

Yekûn 489 223 531 06 
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Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikalan ve Anatamirhane mü 

Z İ M M E T 

I - Direkt masraflar 
a) İstihsal masrafları 
!b) Iımalâit masrafları 
c) Nalkliyait masrafları 
d) Tamnibleme masraf lan 

II - E'ndirekt masraflar 
1. Genel masraflar 
2. Orman bakım masrafları 
3. Amortismanlar 

III - Satış masrafları 
IV - Tamirhane giderleri 
V - Mübayaat bedelleri 

VI - Tahsil edilen tarife 'bedelleri 
VII - Stoklara, girenler 

a) Geçen seneden devir 
h) İşletmelerden gelen 
e) ölçü fazlası 
d> Muhtelif 

VIII - İş emirleri hesabı 
IX - Müteferrik giderler 

1. Faizler Gelir Vergisi 
2. Vergi matrahına ilâve edilecek zarar. 

X - Devlet ormanları imar masraflar 
XI - İhtiyat akçesi 

K. 

Yeikûn 

Müfredat 
Lira 

'21 962 2)14 
8 548 155 

125 075 643 
71 286 

103 284 259 
35 968 000' 
9 308 403 

91 010 49'3 
2 125 735 
2 498 806 
216 249 

72 059 
234 167 

K. 

68 
74 
74 
33 

92 
75' 
59 

88 
26 
52 
10 

79 
51 

— 

'Toplam 
Lira 

155 657 300 

148 560 664 

1 772 417 
357 092 

41 828 100 
'28 723 939 
95 861 284 

310 351 
306 227 

73 355 713 
4 016 834 

550 739 926 

K. 

49 

26 

86 
81 
01 
44 
76 

28 
30 

53 
34 

08 
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dürlüMerinin 1990 30lı konsolide umumi kar ve zarar tablosu 

I - Stoklardan çıkanlar 
1. Satışlar 
2. 'Sarfiyat 
3. Sevkıyat 
4. ölçü noksanlığı 

II - Alınan 'bakım ve tamir ücreti 
III - Müteferrik gelirler 

a)1 ö lçü ve kıymet farkları 
b)' Muhtelif 
c) Bankalardan alman faiz. 
d) Artık mal satışlarından 

IV - Stok mevcudu 

Müfredat 
Lira 

428 474 784 
2 227 231 
1 578 049 
1 571 009 

1 602 654 
2 871 907 

486 275 
1 008 860 

K. 

14 • 
18 
11 
72 

43 
07 
03 
99 

M A T L U P 
Toplanı 

Lira K. 

433 851 074 15 

715 836 60 
5 969 697 52 

110 203 317 81 

Yekûn 550 739 926 08 
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Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikaları ve Anat 

A K T İ F 

I - Sabit kıymetler 
1. Tesisler 
2. Demirbaşlar 
3. Arsa ve arazi 
4. (Satmalınan haklar 

II - Yapılmakta olan işler 
III - Endüstriyel teşebbüsler 
IV - İştirakler 
V - Alacak senetleri 

VI - Muhtelif kıymetli evrak 
1. Esham ve tahviller 
2. Teminat mektupları 
3. Satmalınan tasarruf bonosu 

VII - Stoklar 
1. Tomruklar 
2. Direkle? 
3. Mamuller 
4. Sanayi odunları 
5. Seililo'zluk ' 
6. Yakacak odun 
7. Sair mahsuller 

VIII - Ambarlar 
1. Alât, edevat 
2. Malzeme 
3. Kırtasiye ve matbua 
4. Yedek parça 
5. Muhtelif 

IX - Alacaklarımız 
A) Harici 
1. Avanstan borçlular 
2. Müşteriler 
3. Aynî ve nakdî yardım borçluları 
4. Depozitolar 
5. Muhtelif 

X - Gren el merkez hesabı 
XI - İhtiyat akçesi 

XII - Muhtelif borçlu ve alacaklı hesabı 

Müfredat 
Lira 

134 584 790 
61 247 988 
13 003 569 

5:2 726 

169 960 
16 084 323 
2 328 200 

30 981 045 
4 041 038 
35 786 588 

211 938 
4 615 852 
4 493 276 
1 689 022 

591 076 
9 985 201 
2 776 909 
4 990 293 
2 ©68 078 

501 634 
49 850 467 

396 229 
110 506 

18 176 649 

K. 

18 
68 
64 
28 

00 
45 
00 

34 
02 
10 
72 
86 
08 
72. 

60 
77 
33 
57 
19 

13 
41 
63 
19 
98 

Toplam 
Lira 

208 889 074 

19 652 887 
9 187 433 
1 600 000 
25 557 707 
13 582 483 

81 818 761 

20 911 709 

'69 035 487 

1 710 306 
8 604 346 
1 347 605 

K. 

•68 

70 
10 
00 
88 
45 

84 

36 

34 

43 
06 
69 
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amirhane müdürlüklerinin 1961 yılı konsolide bilançosu 

I - Sermaye 
a) Bütçeden 
b) işletmelerden 
c) Hâsılattan 

II - ihtiyatlar 
a) Bu yıl 
b) Geçen yıllar 

III - Birikmiş amortismanlar 
1. Tesisler amirtosmanları 
2. Demirbaşlar amortismanı 

IV - Biriken zararlar karşılığı 
1. Nakdî ve aynî yardım karşılığı 
2. ıSatınalman tasarruf bonoları karşılığı 

V - Biriken sigorta primleri 
1. Menkul ve gayrimenkul sigorta primi 
2. Trafik malî mesuliyet sigorta primi 

VI Borçlarımız 
A) Harici 

Dahilî 
Orman G-enel Müdürlüğü 

Maaşlar 32 310 807 25 
Muhtelif 31 427 082 05 

B) 

VII Muhtelif borç ve alacaklı hesap 
1. ölçü farkları 
2. Mutabakat sağlanacak H. cariler 
3. Muhtelif 

VIII - işletme Müdürlüğü cari hesabı 
IX - Devlet ormanları imar masrafları K. 
X - Nâzım hesaplar 

Müfredat 
Lira K. 

5 769 135 24 
9 187 433 10 

102 050 735 94 

4 835 927 72 
14 935 822 47 

37 853 006 34 
35 316 272 71 

1 000 000 00 
2 328 200 00 

2 983 222 48 
106 555 24 

124 453 452 83 

63 737 880 90 

18 825 02 
376 921 06 
164 795 32 

P A ıS I F 
Toplam 
Lira K. 

117 007 304 28 

19 771 750 19 

73 169 279 05 

3 328 200 00 

3 089 777 72 

188 191 342 73 

560 541 40 

8 604 346 06 
162 649 969 02 
12 226 768 >65 
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A K T İ F 

1. Ambar farkları 
2. Gelecek yıllara ait masraflar 

XII I - İş emirleri 
XIV - Paralar 

1. Kasalarda 
2. Bankalarda 

XV - Nâzım hesaplar 
1. Emanet (kıymetler 
2- Tasarruf 'bonosu 
3. Sayıştay ilâmı dılıe borçlular 

Yekûn 

'Müfredat 
Lira 

255 178 
1 092 432 

1 093 335 
108 340 683 

11 274 002 
819 220 
133 545 

K. 

34 
35 

31 
61 

75 
00 
90 

Toplam 
Lira 

40 688 
109 434 018 

12 226 768 

'588 599 279 
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Müfredat 
Lira K. 

1. Emanet kıymet verenler 
2. Tasarruf bonosu karşılığı 
3. ıSayıştay ilâmı ile borç. K. 

11 274 002 75 
819 220 00 
133 545 90 

P A S İ F 
Toplam 

Lira 

Yekûn 588 599 279 
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Devlet Orman İşletmeleri, kereste fabrikalan ve Anatamirhane 

Z İ M M E T 

I - Direkt masraflar 
1. istihsal 'masrafları 
2. îmar masrafları 
3. Nakliyat istif masrafı ve tahak. 
4. Tahnitleme masrafları 

I I - Endirekt masraflar 
1. Umumi idare masrafları 
2. Orman bakım masrafları 
3. Amortismanlar 

I I I - Satış masrafları 
IV - Tahsil edilen tarife ibedeli 
V - Mubayaat bedelleri 

VI - Tamirhane giderleri 
VII - îş emirleri 

VIII - Stoklara girenler 
1. 'Geçen seneden devir 
2. 'işletmelerden gelen 
3. ölçü fazlası 
4. Muhtelif 

IX - Müteferrik giderler 
1. Yardımcı servis karşılık farkı 
2. Vergi matrahına ilâve edilecek zarar. 
3. Geçen yıllarla ilgili zararlar 

X - Devlet ormanları imar masrafları K. 
X I - ihtiyat akçesi 

Yekûn 

Müfredat 
Lira 

24 716 852 
7 395 527 

108 601 308 
75 671 

117 482 889 
33 645 771 
10 210 186 

110 615 242 
1 257 451 
3 157 577 
486 936 

4 648 298 
5 056 

716 052 

K. 

98 
31 
31 
30 

70 
75 
44 

02 
01 
24 
34 

77 
18 
06 

Toplam 
Lira 

140 789 359 

161 3'38 847 

1 741 759 
29 906 891 
30 360 916 

512 074 
542 090 

115 517 207 

5 369 407 

87 732 211 
84 835 927 

'578 646 694 

K. 

90 

89 

83 
00 
98 
50 
14 
51 

01 

54 
72 

02 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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müdürlüklerinin 1961 yılı konsolide umumi kâr ve zarar tablosu 

I - Stoklardan çıkanlar 
1. Satışlar 
2. Sarfiyat 
3. ıSevkiyat 
4. ölçü noksanlığı 
5. Muhtelif 

II - Alınan bakım ve tamir ücreti 
III - Tahnitleme gelirleri 
IV - Müteferrik gelirler 

1. Mesaha ve arizi fark. 
2. Alınan faizler 
3. Artık mal satışları 
4. Muhtelif 

V - Stok mevcudu 

Müfredat 
Lira 

482 181 896 
2 168 057 
1 476 546 
1 919 306 

771 337 

728 999 
1 798 152 
1 986 240 
2 500 201 

K. 

92 
83 
33 
02 
'59 

44 
98 
44 
37 

M A T L U P 
Toplam 

Lira 

488 817 143 

1 027 218 
269 975 

7 013 594 

1 

81 818 761 

K. 

09 

94 
92 
23 

84 

Yekûn 578 646 694 02 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Devlet Orman işletmeleri, kereste fabrikaları ve Anatamirhane ve 

A K T İ F 

I - Sabit kıymetler 
1. Tesisler 
2. Demirbaşlar 
3. Arsa ve arazi 
4. Satmalman haklar 

I I - Yapılmakta olan işler 
I I I - Endüstriyel teşebbüsler 
IV - iştiraklerimiz 
V - Alacak senetleri 

VI - Muhtelif kıymetli evrak 
1. Esham ve tahvilât 
2. Teminat mektubu 
3. Satmalman tasarruf bonosu 

VII 

VIII 

IX 

- Stoklar 
1. Tomruklar 
2. Direkler 
3. Mamuller 
4. Sanayi odunu 
5. Mahrukat 
6. Sair mahsulât 

- Ambarlar 
1. Alât, edevat 
2. Malzeme 
3. Kırtasiye ve matbua 
4. Yedek parça 
5. Muhtelif 

- Alacaklarımız 
A) Harici 
1. Avanstan borçlular 
2. Müşteriler 
3. Aynî ve nakdî yardım borçluları 
4. Depozitolar 
5. Muhtelif 

X - G-enel merkez hesabı 
X I - Fabrika cari hesabı 

XI I - Muhtelif borçlu ve alacaklı hesabı 

Müfredat 
Lira 

153.963 877 
73 514 405 
15 321 565 

62 047 

744 801 
10 852 409 
5 278 332 

52 815 695 
10 973 655 
38 021 616 
2 136 173 
5 164 385 
2 551 235 

594 302 
9 484 448 
3 067 537 
8 967 241 

990 435 

378 343 
38 057 788 

423 160 
49 031 

15 206 749 

K. 

88 
39 
49 
02 

72 
36 
65 

24 
49 
07 
82 
61 
35 

55 
19 
73 
96 
69 

20 
43 
21 
59 
78 

'Toplam 
Lira 

242 861 895 

16 754 147 
10 437 433 
1 600 000 

21 221 899 
16 875 543 

111 652 760 

23 103 966 

54 115 073 

410 639 
9 684 283 
3 469 092 

K. 

78 

72 
10 
00 
94 
73 

58 

12 

21 

55 
16 
16 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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yedek parça depo müdürlüklerinin 1962 yılı konsolide bilançosu 

I 

I I -

I I I • 

IV 

V • 

VI 

VII 

VIII 
IX 

• Sermaye 
•1. Bütçeden 
2. işletmelerden 
3. Hâsılattan 

• İhtiyatlar 
1. Bu yıl 
2. Geçen yıllar 

• Birikmiş amortismanlar 
1. Tesisat amortismanı 
2. Demirbaşlar amortismanı 

- Biriken zararlar karşılığı 
1. Nakdî ve aynî yardım karşılığı 
2. 'Satmahnan tasarruf 'bonoları karşılığı 

• Biriken sigorta primleri 
.1. Menkul ve gayrimenkul sigorta primi 
2. Malî mesuliyet sigorta primi 

• Borçlarımız 
A) Harici 
B) Dahidlî 

Orman Genel Müdürlüğü 
1. Maaşlar 57 642 074 
2. îgl. kârı 69 693 748 
3. Muhtelif 15 013 452 

• Muhtelif borçlu alacaklı hesap 
1. ölçü farkları 

• işletme Müdürlüğü cari 'hesabı 
- Devlet ormanları imar masrafları K. 

1. Bu yıl 
2. Geçen yıllar 

64 
63 
65 

. 

Müfredat 
Lira 

5 769 135 
10 437 433 

102 050 735 

7 107 071 
19 771 750 

43 682 888 
45 390 350 

1 000 000 
5 126 880 

3 886 454 
107 086 

100 996 497 

142 349 275 

-

133 432 770 
12 146 432 

K. 

24 
10 
94 

43 
19 

50 
12 

00 
00 

54 
31 

66 

92 

42 
45 

P A S İ F 
Toplam 

Lira 

118 257 304 

26 878 '821 

89 073 238 

6 126 880 

3 993 540 

285 516 549 

20 330 
9 684 283 

145 579 202 

20 330 

9 684 283 
145 579 202 

K. 

28 

62 

62 

00 

85 

36 

11 
16 
87 

11 

16 
87 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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A K T İ F 

1. Ambar farkları' 
2. Oelecek yıllara ait masraflar 
3. Mutabakat sağlanacak Hs. C. 
4. Muhtelif 

XIII - iş emirleri 
XIV - Paralar 

1. Kasa 
2. Bankalar 

XV - Nâzım hesaplar 
1. Emanet ikıymetler , 
2. •Tasarruf bonosu borçluları 
3. Tasarruf bonosu ımıuftıafaıaa 'edenler 
4. Sayıştay borçluları 

Müfredat 
Lira K. 

Toplam 
Lira 

163 022 
690 782 

1 501 598 
1 113 688 

1 283 285 
129 409 815 

13 832 756 
751 356 

5 126 880 
1 058 589 

31 
56 
50 
79 

26 
95 

20 
65 
00 
50 

79 538 
130 693 101 

20 769 582 

Yekûn 663 728 957 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 446) 



- 1 0 9 -
P A S İ F 

Müfredat Toplam 
Lira K. Lira K. 

X - Nâzım hesaplar 20 769 582 35 
1. Emanet kıymet verenler 
2. Tasarruf bonosu karşılığı 
3. Muhafazaya verilen Tas. B. K. 
4. Sayıştay borçluları K. 

Yekûn 663 728 '957 44 

13 832 756 
751 356 

5 126 880 
1 058 580 

20 
65 
00 
50 

20 769 582 

663 728 '957 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Devlet Orman İşletmeleri, Jkereste fabrikalan, Anatamirhane ve ye 

Z İ M M E T 

I - Direkt masraflar 
1. istihsal masrafları 
2. imar masrafları 
3. Nak. istif mas. ve tahakkukatı 
4. Tahnitleme masrafları 

II - Endirekt masraflar 
1. Umumi idare masraf lan 
2. Orman bakım masrafları 
3. Amortismanlar 

III - Satış masrafları 
IV - Tahsil edilen tarife bedeli 
V - Mubayaat bedelleri 

VI - Tamirhane giderleri 
VII - Stoklara girenler 

1. Geçen senelerden devir 
2. işletmelerden gelen 
3. ölçü fazlası 

VIII - Muhtelif giderler 
1. Yardımcı servis karşılık farkı 
2. Geçen yıllarla ilgili zarar 

IX - Devlet orman imar masrafı K. 
X - ihtiyat akçesi 

Yekûn 

Müfredat 
Lira 

34 352 402 
7 893 517 

153 171 965 
86 629 

126 816 778 
55 961 711 
11 665 298 

81 813 522 
432 784 

4 065 970 

4 811 751 
1 484 583 

K. 

42 
21 
83 
01 

57 
65 
29 

04 
60 
03 

32 
00 

Toplam 
Lira 

195 504 514 

194 443 788 

1 906 883 
32 432 992 
51 223 144 

950 756 
86 312 276 

6 296 334 

133 432 770 
7 107 071 

709 610 532 

K. 

47 

51 

19 
22 
08 
91 
67 

32 

42 
43 

22' 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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dek parça depo müdürlüklerinin 1962 yılı genel kâr ve zarar tablosu 

I - Stoklardan çıkan 
1. Satışlar 
2. Sarfiyat 
3. Sevkıyat 
4. ölçü noksanlığı 
5. Muhtelif 

II - Alınan tamir ve bakım ücreti 
III - Toplu masraf karşılığı 
IV - Tahnitleme gelirleri 
V - Müteferrik gelirler 

1. Mesaha ve ârizi farklar 
2. Alınan faizler 
3. Muhtelif 

VI - Stok mevcudu 

Müfredat 
Lira 

584 218 497 
2 104 750 

478 587 
2 055 999 

38 324 

.1 503 217 
2 569 901 
3 122 186 

K. 

91 
25 
82 
12 
46 

91 
99 
63 

M A T L U P 
Toplam 

Lira 

588 896 159 

1 280 996 
80 520 

504 787 
7 195 306 

111 652 760 

K. 

56 

97 
98 
60 
5'3 

58 

Yekûn 709 610 532 22 

M. MeclM (S. Sayısı : 446) 
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Devlet Orman İşletmeleri, kereste f abrikalan ve Anatamirhane ve 

A K T I F 

I - Sabit kıymetler 
a) Tesisat 
b) Demirbaşlar 
c) Arsa ve arazi 
d) Satmalınan haklar 

II - Yapılmakta olan işler 
III - Endüstriyel teşebbüsler 
IV - iştirakler 

V - Alacak senetleri 
VI - Muhtelif kıymetli evra'k 

a) Esham ve tahvilât 
b) Teminat mektupları 
c) iSatınalman tasarruf 'bonoları 

VII -

VIII 

IX 

X 

• Stoklar 
a) Tomruklar 
b) Maden direkleri 
c) Tel direkleri 
d) Mamuller 
e) Sanayi odunları 
f) Mahrukat 
g) Sair mahsuller 

- Ambarlar 
a) Alât, edevat 
b) Malzeme 
c) Kırtasiye ve matbua 
d) Yedek parça -
e) Akar yakıt ve yağlar 
f) Muhtelif 

- Tali imalât ambarı 
a) Sandıklar 

- Alacaklarımız 
a) Avanstan borçlular 
b) Müşteriler 
c) Aynî ve nakdî yardım 
d) Depozitolar 
e)1 Açtırılan akreditifler masrafı 
f> Muhtelif 

Müfredat 
Lira 

181 263 724 
107 228 198 
17 761 693 

62 872 

-68 670 
20 124 224 
9 438 610 

61 720 300 
7 354 508 

720 732 
32 167 276 

3 417 333 
5 512 184 
1 452 153 

489 319 
12 680 837 
3 348 257 

11 173 851 
12 602 

756 993 

131 267 

350 199 
42 977 384 

810 835 
108 072 

1 053 368 
14 381.085 

K. 

91 
06 
78 
40 

00 
75 
00 

35 
85 
40 
97 
19 
06 ' 
19 

11 
98 
20 
56 
24 
81 

19 

'87 
73 
61 
28 
75 
68 

Toplam 
Lira 

306 316 489 

17 860 950 
12 937 433 
1 600 000 

20 882 810 
29 631 504 

112 344 489 

28 461 861 

'131 267 

59 680 946 

K. 

15 

65 
10 
00 
76 
75 

01 

90 

19 

92 

M. MeclM (S. Sayısı : 446) 
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yedek parça depo müdürlüklerinin 1963 yılı konsolide bilançosu 

I - Sermaye 
a) Bütçeden 
b> Hâsılattan 
c) İşletmelerden 

II - İhtiyatlar 
Bu yıl 
Geçen yıl 

IH - Birikmiş amortismanlar 
a) Tesisat 
b) Demirbaşlar 

IV - Biriken zararlar karşılığı 
&} Nakdî ve aynî yardım karşılığı 

b) Satinalman tasarruf bonosu karşılığı 

V - Biriken sigorta primleri 
a) Menkul ve gayrimenkul sigorta primi 
b) Malî mesuliyet sigorta primi 

VI - Borçlarımız 
Harici 
a) ödenecek istihkak 
b) ödenecek (vergiler 
c) Nakdî teminatlar 
ç) Müşteriler 
e) Açtırılan akreditifler 
f> Muhtelif 

VJİ - Orman Genel Müdürlüğü cari hesabı 
a) Maaşlar 
b) işletmeler ikâr* 

T H I - Muhtelif borçlu ive alacaklı hesabı 
ölçü farklam 

IX - îşletme Müdürlüğü cari hesabı 
X - Devlet ormanları imar masrafları K. 

Bu yıl 

Müfredat 
Lira) 

5 769 135 
102 050 735 
12 937 433 

6 752 747 
26 '878 821 

48 648 290 
55 998 770 

5 000 000 
9 387 610 

4 926 407 
155 129 

6 540 555 
22 399 907 
5 065 554 
63 182 449 
18 312 761 
21 442 565 

86 061 992 
112 668 588 

K. 

'24 
94 
10 

20 
62 

21 
84 

00 
00 

27 
04 

47 
97 
17 
41 
92 
00 

51 
62 

P A S î P 
Toplam 
Lira 

120 757 304 

33 631 568 

104 '647 061 

14 387 610 

5 081 53-6 

136 943 793 

198 730 581 

187 730 

9 385 761 
129 627 241 

K. 

28 

82 

05 

00 

33 

94 

13 

19 

28 
01 

M. Meclisi1 (S. Sayısı : 446) 
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A K T İ P 

XI 
XII 

XIII 

XIV 
XV 

- Falbrika cari Ihesabı 
- Muhtelif 'borçlu ve alacaklı hesabı 

a)ı 'Ambar farkları 
b) 'Mutabakat sağlanacak: H. C. 
e) Gelecek yıllara ait. masraf 1ar 
d)' 'Surplux malzemesi 'masrafı 
e) Exmrban!k 
f) Muhtelif 

- Paralar 
>a) Kasalarda 
b) Bankalarda 

• İş emirleri hesabı 
- Nâzım hesaplar 

•a)' Emanet ikıymiet'ler 
b)1 Tasarruf bonosu borçluları 
c) Tasarruf bonosu ımulhafaiaa edenler 
d) Sayıştay (borçluları 
e) Hususi tıaMpli alacaMlar 

Yekûn 

Müfredat 
Lira 

179 413 
1 264 646 

276 271 
795 151 

1633 768 
478 464 

2 240 126 
147 115 654 

16 889 '343 
• 973 050 
9 438 610 
4 060 152 
6 398 086 

K. 

58 
18 
38 
64 
92 
20 

77 
51 

05 
00 
00 
82 
79 

Toplam 
Lira 

9 385 761 
4 627 715 

149 355 781 

103-176 
37 259 242 

790 639 430 

K. 

28 
80 

28 

22 
66 

67 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446)' 



— 115 — 

Müfredat 
Lira K. 

P A S t F 
Toplam 

Lira 

XI - Nâzım hesaplar 
a) Emanet kıymet verenler 
b} T. (Bonosu Tev. yapılanlar K. 
e) Muhafazaya verilen T. !B. K. 
d) iSayıştay borçluları K. 
e) Hususi takipli alacaklı karşılığı 

37 259 242 
16 389 349 05 

973 050 00 
9 438 610 00 
4 060 152 82 
6 398 086 79 

Yekûn 790 639 430 

M. Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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Devlet Orman İşletmeleri, jkereste fabrikaları, Anatamirhane ve ye 

Z İ M M E T 

I - Direkt masraflar 
1. İstihsal masrafı 
2. îmar masrafları 
3. (Nakliye ive istif 'masrafları 

II - Endirekt masraflar 
1. Genel idare masrafları 
2. Orman bakım masrafları 
3. 'Amortismanlar 

III - Satış masrafları 
D7 - Tahnitleme masrafları 
V - Tamirhane giderleri 

VI - Tahsil edilen tarife bedeli 
VII - Mübayaat bedelleri 

VIII - Stoklara girenler 
1. Geçen seneler devir 
2. işletmelerden 
3. ö lçü fazlası 
4. Muhtelif (Tefrik farkları) 

IX - Müteferrik 'giderler 
1. Yardımcı servis karşılık farkı 
2. Geçen yıllarla ilgili zararlar 

X - Devlet ormanları imar masrafları K. 
X I - İhtiyat akçesi 

Yekûn 

Müfredat 
Lira 

33 044 632 
8 '903 447 

161 208 038 

141 657 433 
82 255 570 
12 314 249 

111 590 692 
1 131 591 
2 846 350 
724 335 

5 296 224 
476 397 

K. 

86 
44 
78 

86 
08 
91 

46 
82 
62 
66 

99 
27 

— 

Toplam 
Lira 

203 156 119 

236 227 253 

2 044 274 
607 728 

1 632 123 
34 516 949 
42 471 913 
116 292 970 

6 772 622 

129 627 241 
6 752 747 

780 101 942 

K. 

08 

85 

44 
82 
08 
09 
37 
56 

26 

01 
20 

76 

M. Mecüai (S. Sayısı : 446) 
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dek depo müdürlüklerinin 1963 yılı konsolide genel kâr - zarar tablosu 

I - Stoklardan çıkanlar 
1. Satışlar 
2. Sarfiyat 
3. Sevkiyat 
4. ölçü noksanlığı 

II - Alınan 'bakım ve tamir ücreti 
III - Toplu masraflar karşılığı 
IV - Tahnitleme gelirleri 
V - Müteferrik gelirler 

1. Mesaha ve ârizi farklar 
2. Alınan faizler 
3. Muhtelif 

VI - Stok mevcudu 

Müfredat 
Lira 

648 594 408 
2 568 364 
1 156 113 

967 757 

2 577 395 
3 178 216 
5 589 759 

K. 

48 
40 
81 
05 

02 
25 
29 

M A T L U P 
Toplam 

Lira 

652 286 643 

1 877 089 
130 475 

1 117 874 
11 345 370 

112 344 489 

K. 

74 

31 
47 
67 
56 

01 

Yekûn - 780 101 942 76 

M. Meclisi (S. Sayısı : 446) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 4 4 6 Y a I HCI ö k 

Devlet Orman İşletmeleriyle, Kereste fabrikalarının 1960, 1961, 1962 
ve 1963 yılları muameleleri hakkında düzenlenen raporun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3/160, 3/144, 3/291, 3/415) 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 1 . 12 . 1967 

Esas No. 3/144, 3/160, 3/291, 3/415 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılında komisyonumuzca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisin
ce müzakere edilemiyerek kalmış, bulunan «Devlet Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 1960, 
1961, 1962 ve 1963 yıllan muameleleri hakkında düzenlenen raporun sunulduğuna dair» Sayıştay 
Başkanlığı tezkereleri ile bu husustaki raporumuzun yeniden kurulan komisyonumuzca incelenerek 
İçtüzüğün 42 nci maddesine istinaden mezkûr tezkerelerin görüşülerek benimsenmesine karar veril
miştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Sinop Kocaeli Maraş Afyon K. 

M. Kaptan 8. Sofuoğlu V. Kadıoğlu A. 1. Ulubdkşi 

Erzurum Kastamonu 
N. Pasinli Söz hakkım mahfuzdur 

A. Toközlü 





Dönem, : 2 # g I 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D I 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
«dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/410; C. Senatosu 1 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı: 1031) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8721 

1/829 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 4 . 1.2 . 1967 gün ve 78 sayılı yazınız: 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
12 . 12 . 1967 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul eddlerek, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 106 

Kabul : 106 
Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/410C. S. 1/829 
Karar : 137 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihli 11 neti Birleşiminde aynen kabul 

-edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 / E O 
Toplantı : 3 M I L l E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 z 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/411; C. Senatosu 1/830) 

(Not : C. Senatosu S Sayısı: 1032) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü , 
Sayı : 8722 

1/830 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 4 . 12 . 1967 gün ve 79 sayılı yazınız: 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
12 . 12 . 1967 tarihli 11 noi Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştin'. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 104 

Kabul : 104 
Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/411, C.S. 1/830 
Karar No. : 138 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.12.1967 tarihli ve 11 noi Birleşiminde aynen kabul 
-edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 





Dönem : 2 / E O 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : HDÖ 

1967 Genel bütçesi ödeneklerinden bir kısmının Ege Üniversitesi 
bütçesine aktarılmasına yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meslisi 1/415; C. Senatosu 1/831) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 1033) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü , 
Sayı : 8723 

1/831 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 4 . 12 . 1967 gün ve 80 sayılı yazınız: 
1967 genel bütçesi ödeneklerinden bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarılmasına yet

ki verilmesine dadr kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihi i 11 nei Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 120 

Kabul : 120 
Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/415, C.S. 1/831 
No. : 139 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihli ve 11 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «1967 Genel Bütçesi ödeneklerinden bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarılma
sına yetki verilmesine dair kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 454 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/425; C. Senatosu 1/832) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 1034) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8724 

1/832 

13 . 12 . 1967 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 4 . 12 . 1967 gün ve 81 sayılı yazınız: 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edıilen metni, Cumhuriyet Senatosu . Genel Kurulunun 
12 . 12 . 1967 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen vo açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meolisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/425 C. S. 1/832 
No. : 140 

Açık oy neticesi : 120 
Kabul : 120 

Bütçe Karma Komisyonu 

13 . 12 . 1967 

Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihld 11 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edümek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/407; C. Senatosu 1/828) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 1030) 

13 .12 . 1967 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 4 . 12 . 1967 gün ve 77 sayılı yazınız: 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılmam hakkında ka

nun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 107 

Kabul : 107 
Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/407, C. S.1/828 
No. : 136 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1967 tarihli ve 11 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa başlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

455 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar 3Iüdürlüğü 
Say* : 8720 

1/828 




