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Otuz ikinci inikat 

3 .II »1956 Cuma 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 
• 1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu 

ve 15 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 
sayılı kanunlarla tadil edilen 15 nci mad
desinin «I» işaretli bendine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Muvak
kat Encümene havalesi hakkında takriri 
(2/253) (4/175) 

2. — Eonya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesi hükmünden, tâyin ve denetlenme
si Millî Eğitim Vekâletine ilişkin özel 
Türk okulları öğretmenlerinin de fayda
lanmaları hakkındaki 6014 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifinin Muvakkat Encüme
ne havalesi hakkında takriri (2/236) 
(4/176) 

5. — Sualler ve cevaplar • 
A — Şifahi sualler 
1. —Kars Mebusu Turgut Gçle'nin, 
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Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprü
lü'nün yaptığı basın toplantısındaki ko
nuşmaları hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/113) 

2. — Rize Mebusu Kemal Balta'nm, 
Yunanistan'ın hükümetimizden istediği 
teminat hakkında gazetelerde intişar eden 
havadisin doğru olup olmadığına dair Ha
riciye Vekilinden şifahi suali (6/156) 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye ve Yunanistan'da müba
dil oldukları halde mübadele edilmiyenle-
rin nerelerde terk edildiklerine, Lozan 
Muahedesine göre Türkiye ve Yunanis
tan'da bırakılan etabli Türk ve Rumlarla 
Garbi - Trakya'dan memleketimize iltica 
edenlerin miktarına dair Hariciye Vekilin
den şifahi sual? (6/159) 

4. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'-
in, köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin 
mağduriyetlerini telâfi için bir intibak ka
nunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/162) 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kullanılma 



Saytfc 
-şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 

şifahi suali (6/164) 34 
6. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-

un, ortaokullara da konulacağı söylenilen 
din dersleri hakkında Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/165) 34 

7. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, tütünde kilo başına verilen 
primin hangi esas ve prensiplere göre he
saplandığına dâir sualine İktisat ve Tica
ret Vekili Fahrettin Ulaş'in şifahi cevabı 
(6/166) 34:38 

8. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'ın, 1955 yılı ilkabaharmda Ege'de 
soğuktan zarar gören bağcılara kredi açı
lıp açılmıyacağma ve zirai sigorta tesisi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
İktisat ve Ticaret Vekili Fahrettin Ulaş'-
ın şifahi cevabı (6/167) 38:41 

9. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Tunceli vilayeti okul ihtiyacının temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/168) 41 

10. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-
un, 1 Kasım 1955 tarihli Yeni Asır Gazete
sinde intişar eden «Teknik Üniversite gi
riş imtihanları» na dair yazı hakkında Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/169) 41 

11. — Muğla Mebusu Zeyyat Manda-
linci'nin, Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Harici
ye Vekilinden şifahi suali (6/170) 41 

12. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, memleketimizin senelik yemlik sar
fiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol
duğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satmalman yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şi
fahi suali (.6/172) 41 

13. — Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut'un, Diyarbakır vilâyetinin bâzı kaza
larını birleştiren yolun yapılmasında şim-
dive kadar kaç lira sarf edildiğine ve bu
günkü durumuna dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/173) 41 

14. —• Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, 
saflık memurlarının mevcuduna, tahsil de
recelerine nazaran kadro durumlarına ve 

Sayfa 
tahsil müddetlerinin bir miktar daha uza
tılması hususunda ne • düşünüldüğüne dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veki
li Nafiz Körez'in şifahi cevabı (6/175) 41:43 

15. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, Maden Kanununun 157 nci madde
si gereğince hazırlanarak İktisat ve Tica
ret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi 
icabeden kadroya dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/176) 43 

16. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi ted
birler alındırma dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/177) 43 

6. — Müzakere edilen maddeler 43 
1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 

göre istihdam edilen orta tahsil yardım
cı öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin 
5434 sayılı Kanunun geçici maddesinde 
bahsedilen «Aylık ücretli, sürekli vazi
feler» meyanında bulunup bulunmadığı
nın tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Muvakkat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/88) 43:44 

2. — Karayolları Yapımı İçin Girişi
lecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kulland-
malk Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi 
halkkmdaki 6344 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilkne'sine dair kanutt 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/387) 44,48,50,56:59 

3. — Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin 
GeİPcHk Yıllara Sâri Taahhütlere Girişil
mesine Mezuniyet Verilmesi halkkmdaıki 
3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı ka
nunlara ek 6425 savıllı Kanunun 1 nci 
maddesinin de'HştiriıLmesine dair kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/380) 44:45,48,50,60:63 

4. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur 
ve Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş 
Kanununa e'k 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/49) 45 

5. — Denizîî Melbusu Baha Akşit'in, 
taş ocakları muamelâtının te'dviri ve va
ridatının tahsilinin vilâyet hususi io>rş, 
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Sayfa 
lerine aidolduğu hafckmda kanun telklifi 
ve İktisat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazibaıta/ları (2/21) 45:50,50:51 

B — Tahrirî sualler 51 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-

ranel'in, 1950 yılından beri inşasına baş
lanılan çimento fabrikaları ile termik ve j 
hidro - elektrik sanrallerine ve Sarıyar Ba- i 

Bütçe Encümeni âzalığma intihabedildikle-
vinden; Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel'in, Mali
ye Encümeni âzalığmdan ve 

Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm da Gümrük 
ve İnhisarlar Encümeni âzalığmdan istifa et
tiklerine dair olan takrirlerine ıttıla hâsıl 
©dildi. 

Kars Mebusu Turgut Göle 'nin, Demokrat 
Parti Reisvelkili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmaları ha'kkında Baş
vekilden şifahi suali, Başvekil hazır bulunma
dığından geleceik inikada bıraJkıldı. 

Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, Elbistan 
ve Göksün ilçeleri içme sulan inşatma dair ve 

Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazman'in, yaiban-
cılarm Fırat 'm Şaritana seyahatlerini ayrı bir 
müsaadeye tâbi tutan Karanamıenin değiştiril
mesi hususunda ne düşünül düğüne dair olan 
suallerine Dahiliye Vekili cevap verdi. 

Rize Mebusu Kemal Balta 'nın, Yunanistan '-
in hükümetimizden istediği teminat ha'kkında 
gazetelerde intişar eden havadisin doğru olup 
oLmadığma dair şifahi suali sual sahibinin ve 
Seyhan Mebusu Sinan TelkeHioğlu'nun. Türki
ye ve Yunanistan'da mübadil oldukları halde 
mübadele edilmiyenlerin nerelerde terk edildik
lerine, Lozan Muhadesine göre Türkiye ve Yu
nanistan'da bırakılan etaıbli Türk ve Rum
larla Garbi-Trakya'dan memleketimize iltica 
edenlerin miktarına dair şifahi suali de Harici
ye Vekilinin hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek İnikada tehir edildi. 

Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Dicle 
Nehrinin yükselmesi neticesinde tehlikeye mâ-

Sayfa 
rajmdan elde edilecek yıllık enerji mikta
rına dair sualine İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/126) 51:54 

2. — Sinob Mebusu Şerafettin Ay
han'ın Kars'ta 150 kuruştan satılan 50 
ton demir sacın mevzu kâr hadleri ile 
âzami fiyatlara uygun olup olmadığına 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Fah
rettin Ulaş'm, tahrirî cevabı (7/116) 54:55 

nız kalan Bismil kazası halkının mal ve can 
emniyeti maksadiyle ne gibi tedbirler alındığı
na dair sualini Nafıa Vekili cevapladı. 

Kayseri Mebusu Hakkı KurmePin, köy ens
titüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetlerini 
telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının ha
zırlanıp hazırlanmadığına dair suali, Maarif 
Vekili hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş - Pat
nos yolunun bu sene inşa edilip edilmiyeceğine, 
Muş vilâyetinden geçen nehirlerden ve Kaz Gö
lünden istifade edilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine,- Nafıa Vekili cevap verdi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Amerikan 
yardımından verilen kamyonlarla buldozer iş 
makinelerinin kullanılma şekli hakkında Millî 
Müdafaa Vekilinden olan suali, sual sahibinin, 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un ortaokul
lara da konulacağı söylenilen din dersleri hak
kındaki suali, Maarif Vekilinin, 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'-
ın, tütünde kilo başına verilen pirimin hangi . 
esas ve prensiplere göre hesaplandığına dair 
suali, İktisat ve Ticaret Vekilinin, 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'-
m, 1955 yılı ilk baharında Ege'de soğuktan zarar 
gören bağcılara kredi açılıp açılmıyacağma ve 
zirai sigorta tesisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair suali, İktisat ve Ticaret Vekilinin, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tunceli 
vilâyeti okul ihtiyacının temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden olan su
ali, sual sahibinin, 

1. ~- SABIK ZABIT HULASASI 
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. . îzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un, 1 Kasım 
1955 tarihli Yeni Asır gazetesinde intişar eden 
«Teknik Üniversite giriş imtihanları» na dair 
yazı hakkında Maarif Vekilinden olan suali, 
sual sahibinin ve 

Muğla Mebusu Zeyyad Mandalinci'nin, Av
rupa Atom Enerjisi Teşkilâtı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair suali de Hariciye Vekilinin 
hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek İnikada 
talik olundu. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, dola
rın karaborsaya intikalinin önlenmesi ve döviz 
kaçakçılarının ölüm cezasına çarptırılması hu
suslarında ne düşünüldüğüne dair olan sualine 
Adliye ve Maliye vekilleri cevap verdiler. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, mem
leketimizin senelik yemlik sarfiyatının arpa ve 
yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 senesi için
de Amerika'dan satmalman yemlik arpa ve yu
lafın miktarına dair suali, İktisat ve Ticaret 
Vekilinin ve 

Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, Diyar
bakır vilâyetinin bâzı kazalarını birleştiren yo
lun yapılmasında şimdiye kadar kaç lira sarf 
edildiğine ve bugünkü durumuna dair Nafıa 
Vekilinden olan suali, sual sahibinin hazır bu
lunmamaları dolayısiyle gelecek İnikada bıra
kıldı; 

İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'in hususi 
müesseselerde çalışan memur ve müstahdemle
rin her hangi bir suretle kanuni teminata sa-
hibolabilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualini Çalışma Vekili cevapladı. 

Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, sağlık me
murlarının mevcuduna, tahsil derecelerine na
zaran kadro durumlarına ve tahsil müddetleri-
nin bir miktar daha uzatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair olan suali, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekilinin ve. 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Maden 

Kanununun 157 nci maddesi gereğince hazırla
narak İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşkilât Ka
nununa eklenmesi icabeden kadroya dair İkti
sat ve Ticaret Vekilinden 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, arıcı
lığın inkişafı için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ziraat Vekilinden olan sualleri de, sual sa
hiplerinin hazır bulunmamaları sebebiyle gele
cek İnikada bırakıldı. 

Yabancı Memleketlerle Muvakkat Mahiyette 
Modüs Vivendiler ve Ticaret Anlaşmaları Akdi 
ve Bunların Şümulüne Giren Maddelerin Güm
rük Resimlerinde Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Anlaşmaya Yanaşmıyan Devletler Müvaredatı-
na Karşı Tedbirler Alınması Hususunda Hükü
mete Salâhiyet Verilmesi hakkındaki Kanun ka
bul olundu. 

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Me
busu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 5585 
sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifinin birinci maddesi, na
zarı dikkate alınan takrirle birlikte, encümene 
verildi. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları 
muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aidolcluğu hakkında 
kanun teklifi üzerinde müzakerelere bir müd
det devam olunduktan sonra, alâkalı vekilin 
Bütçe Encümenindeki müzakerelere iştiraki se
bebiyle Mecliste hazır bulunmamasından dola
yı, bir defaya mahsus olmak üzere tehir edildi. 

3 Şubat 1956 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
Übeydullah Seven 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 15 

arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen 15 nci maddesinin «1» işaretli ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

(2/253) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
2. -— Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna 
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î : 32 3.2.1956 ti : İ 
bağlı «1» sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/254) (Sıhhat ve iç
timai Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Kocaeli Mebusu Nüzhet Akm ve 5 arka-

daşmm, Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/255) (Büt
çe Encümenine) 

B İ R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Agâh Erbzan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Efendim, ekseriyetin tesbiti için 
yoklama yapılacaktır. 

(Denizli mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REÎS 

rum. 
Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

REÎS — îki takrir var, okutuyorum. 

1. — Bu,rsa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 15 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen 15 nci maddesinin «/» işaretli ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin Muvakkat Encümene havalesi hakkında tak
riri (2/253, 4/175) 

1 . I I . 1956 
Riyasete 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
15 nci maddesinin (î) işaretli bendine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizin aynı 
kanunun 39 ve 40 ncı maddelerinin tadilini in
celemekte olan Muvakkat Encümende tetkikini 
arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Müfit Erkuyumcu 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğ'lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesi hükmün
den, tâyin ve denetlemesi Millî Eğitim Vekâleti

ne ilişkin özel Türk okulları öğretmenlerinin de 
faydalanmaları hakkındaki 6014 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifinin Muvakkat Encümene havalesi 
hakkındaki takriri (2/236, 4/176) 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nuna bir fıkra ilâvesine dair olan ve Maliye ve 
Bütçe encümenlerine havale edilmiş bulunan 
17 . I . 1956 tarihli teklifimin, 

Aynı kanunun tadili hakkındaki teklifleri gö
rüşmek üzere kurulmuş olan Muvakkat Encüme
ne tevdiine karar verilmesini arz ve teklif eyle
rim. 1 . I I . 1956 

Konya Mebusu 
F . Ağaoğlu 

REİS — Her iki takrir de, kanun teklifleri
nin kurulmuş olan Muvakkat Encümene havale
sini istemektedir. Her iki takriri oyunuza arz edi
yorum -.Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Müfit Erkuyumcu ye Fahri Ağaoğlu'nun tek-, 
lifleri Muvakkat Encümene havale edilmiştir. 
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5. — SUALLER \ 

A— ŞİFAHİ 

1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/1İ3) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Başvekil burada bulunmadıkları için ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

2. — Rize Mebusu Kemal Balta'nın, Yunan
istan'ın hükümetimizden istediği teminat hak
kında gazetelerde intişar eden havadisin doğru 
olup olmadığına dair Hariciye Vekilinden şifa
hi suali (6/156) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Türkiye ve Yunanistan'da mübadil oldukları 
halde mübadele edilmiyenlerin nerelerde terk 
edildiklerine, Lozan Muahedesine göre Türkiye 
ve Yunanistan'da, bırakılan etabli Türk ve Rum
larla Garbi - Trakya'dan memleketimize iltica 
edenlerin miktarına dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/159) 

REÎS — Soru sahibi buradalar mı! (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

i. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, köy 
enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetle
rini telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair Maarif Veki
linden şifahi suali (6/162) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

5. — Tunceli Mebusu Arştan Bora'nm, Ame
rikan yardımından verilen kamyonlarla buldozer 
iş makinelerinin kullanılma şekli hakkında Millî 
Müdafaa Vekilinden şif ahi suali (6/164) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

rE CEVAPLAR 

SUALLER 

6. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un or
taokullara da konulacağı söylenilen din dersleri 
hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali (6/165) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

7. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Âla-
kant'ın, tütünde kilo başına verilen primin han
gi esas ve prensiplere göre hesaplandığına dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili Fahrettin TJlaş'ın şifahi cevabı 
(6/166) 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Ekonomi ve 

Ticaret Vekili tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim : , 

1. Tütünde kilo başına verilen primin 25 
kuruş olması hangi esas ve nispetlere göre he
saplanmıştır? 

2. Tütün satışlarından hâsıl olan dövizlerin 
hakiki kıymetine ve diğer ihracat maddelerine 
verilen primlere göre bu miktar pek az değil 
midir? 

Manisa Mebusu 
Yunus Muammer Alakant. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET

TİN ULAŞ (İstanbul) — Sayın Muammer Ala-
kant'a arzı cevabediyorum, efendim. 

Birinci sual : 
Tütünde kilo başına verilen primin 25 ku

ruş olması hangi esas ve nispetlere göre hesap
lanmıştır ? 

Cevap : Tütün ekicilerinin muhtacoldukları 
istihsale yardımcı malzemenin bir kısmının te
mininde, son sene zarfında geçici de olsa, bâzı 
müşkülâta mâruz kaldıkları görüldüğünden, 
müstahsıla münasip bir yardım yapılması Hü
kümetimizce uygun görülmüştü. Gümrük ve İn
hisarlar Vekâleti mütehassıslarının hesaplarına 
istinaden, bu yardımın kilo başına seyyanen 25 
kuruş olması takarrür ettirilerek keyfiyet 3 
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Ocak 1956 tarihinde ilân olunmuştu. Bu hesap en 
büyük istihsal bölgemizde geçen yıl 280 kuruş 
civarında olan kaimenin % 10 u olmak üzere 
düşünülmüş ve böylece 25 kuruş bulunmuştur. 

İkinci sual : 
Tütün satışlarından hâsıl olan dövizlerin ha

kiki kıymetine ve diğer ihracat maddelerine 
verilen primlere göre bu miktar pek az değil mi
dir? 

Cevap : 
Müstahsıla ödenen 25 kuruşlar bir ihracat 

primi mahiyetinde değildir. Tütün ihracatımıza 
prim vermek bugüne kadar bahis mevzuu ol
mamıştır. İhracatımız şimdiye kadar esas iti
bariyle arızasız devam etmiştir. 1950 den beri 
tütün karşılığında memleketimize giren döviz
lerin tutarı şöyledir : 1950 de 169 milyon, 1951 
de 186 milyon lira, 1952 de 174 milyon lira, 
1953 te 238 milyon lira, 1954 te 240 milyon li
ra, 1955 in ilk 11 ayında 245 milyon liradır. 

Diğer taraftan Türk tütünlerinin en büyük 
alıcısı Birleşik Amerika Devletleridir. Son iki 
yıl zarfında tütünle sağladığımız dövizlerin ya
rısı Amerika'dan serbest dolar olarak elde edil
miştir. Birleşik Amerika Devletlerinin gümrük 
mevzuatına göre, ihracatına prim tatbik eyliven 
yabancı memleketler mallarından Amerika Hü
kümeti mukabil tedbir olarak ithalât esnasında 
mütelâfi munzam resimler cibayeti salâhiyetini 
haizdir. Memleketimiz ise, Amerika'nın 80 mil
yon libreyi bulan senelik ithalâtında 57 mil
yon libre ile yani Amerika tütün ithalâtının 
% 70 i gibi ehemmiyetli bir nispetini bulan bü
yük bir satıcıdır. 

Bu nazik durum karşısında, Türkiye'de tütü
ne tatbik olunacak en mütevazi bir primin da
hi Amerika'da akisleri olabileceğini gözde tut
mak lâzımdır. 

Diğer müşteri memleketlerin tütünlerimizin 
fiyatı hakkında ciddî bir itirazları olmamıştır. 

Bu itibarla şimdiye kadar salim şekilde yü-
rütülegelen tütün ihracatımıza prim tatbikine 
lüzum görmedik. Bir an için böyle bir şeyi ta-
sarlıyacak olsak, içerde ve dışarda ihtilâtlara 
sebebolması gayrivârit sayılamaz. Böyle bir 
ihtilâttan kaçınmak zarureti üzerinde muhte
rem istihzah sahibi ile mutabık olacağımızı 
ümidetmekteyim. 

REÎS — Muammer Alakant. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, tütün istihsali, mem
lekette bir milyondan ziyade nuıusu alâKadar 
etmeKtedir. Tütün memleketimize senede 100 
nuiyon dolardan fazla bir döviz tenun etmekte
dir. Bu sene hükümet iktisaden pı\m deyebile
ceğimiz, tutun başına 25 kuruş miktarında bir 
parayı müstahsıla ödemektedir. nukumet bu 
zarureti neden görmüştür, bu ihtiyacı neden 
^uymuştur? Ç^ünkü tütünlerimiz ancak maliyet 
uyatı sayılabilecek bir nyatla tütünlerini sat
makta ve memleKetin en mulum dovız membaı 
olan tutun istihsalinde, müstaiısıllar hakikaten 
sıkıntı ve zaruret içerisinde, bulunmaktadırlar. 
25 Kuruşluk bir pr.ın bu sıkın ay n izale edecek 
mahiyette değildir. Memleketin diğer ıuracut 
maddelerine verilen primler % İÜ un çok üs
tünde bulunmaktadır, .bilhassa buğday istinsah 
mevzuunda buğdaya % 100 bir prim verilmek
tedir. Geçen sene iiükümete BuyuK Millet ivi.ec-
lısmde bu meseleyi de arz etmiş ve duruşun . 
si, buğday bir memleketin maliyet fiyatlarının 
^eessnusande en esaslı bir maddedir. Buğday 
uyatınm 30 kuruş yerme 15 kuruş olması, bu
tun müstahsilini, üzüm müstahsilini daha ehven 
şartlar içinde yaşatır. Fakat buğday müstah-
sılına yapılan bu yardımı memnuniyetle kabul 
etmekteyiz. M.echs de bunu tasvıbetmektedir. 
Bu, buğday üzerme yapılan primde indirme 
yapmak istemiyoruz. Fakat, buğday gibi mem
leketimizin esaslı bir ihraç maddesini teşkil 
eden bir maddeye % 100 prim verdikten sonra 
memlekete ondan daha fazla döviz temin eden 
diğer ihraç maddelerine de en az bu nispette 
prim verilmesi lâzımdır. Bu primin tütün müs
tahsilini koruyacak kadar olmamasının başlıca 
sebebi paramızın hakiki kıymeti ile resmî kıy
meti arasında bugün üç mislini geçmiş olan 
büyük farktır. Bugün Türkiye'de bulunan müs
tahsil, paranın hakiki kıymeti ile resmî kıy
meti arasındaki farkın büyük ıstırabı içindedir. 
Demir perde memleketler haricinde bulunan me
deni memleketlerin hiç birinde müstahsil bugün 
Türkiye'de bulunan müstahsil kadar ağır şart
lar altında değildir. Bu ağır şartlar altında bu
lunan Türk müstahsıllarmdan bir tanesi de tü
tün ekicilerdir. 

Şimdi haricî fiyatlarda tütün fiyatı azdır, 
düşüktür diye iddia edemeyiz. Bugün işlenmiş 
olan tütünün kilosuna Amerika'da 1,5 dolar ve-
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riyorlar. Bu 1,5 doların hakikaten bir kıymeti j 
vardır. Amerikalı alıcı tüccar diyor ki ; ben ay
nı evsafta tütünü dünyanın her yerinden alabi
lirim. 1,5 doların hakiki kıymeti 15 liradır, on 
liradan on beş liraya kadar gidiyor. Biz 
tütün müstahsılları elindeki dolarını alıp yerine 
280 kuruş veriyoruz. Tütün müstahsili bu para 
farkının büyüklüğünden dolayı hayatını, yaşa
yışını ve bütün aldığı şeyleri; yüksek fiyatla I 
temin etmektedir. Tütün müstahsili kendi mu-
bayaatmda bir dolar için on lira verirken, ken
di sattığı mallar için 280 kuruş almakta devam 
ederse bu sıkıntı ve bu ıstıraptan kurtulamaz ve ı 
yüzde on nispetindeki prim bu derde bir deva \ 
teşkil edemez. i 

İzmir'de Tütüncüler Cemiyeti, tütünün ma- i 
liyet fiyatlarını 310 kuruştan hesabetmektedir. 
Hükümetin alâkalı dairelerinin tesbit ettiği fi- ! 
yat ise 210 kuruş üzerindendir. Demek ki tütün j 
müstahsili maliyet fiyatiyle tütünü satmakta- j 
dır. Şu halde nasıl geçiniyor? Kendi tarlasın- j 
da çalışarak bir işçi yevmiyesi elde etmek sure- I 
tiyle geçiniyor ve borçtan kurtulamıyor. Bu pa- i 
ra farkı tütünün reeksport suretiyle önce baş- ; 
ka memleketlere, oradan Amerika'ya gitmesini i 
intacetmektedir. Bu reeksport şu sebepten ileri ! 
gelmektedir : Meselâ İspanya'ya bir miktar tü- I 
tün satılıyor, fakat hakikatte bu tütünler İspan
ya'ya değil Amerika'ya gidiyor ve onlar bir ki- ' 
lo tütün için bir buçuk dolar alıyorlar. Bu bir 
buçuk dolan ihracatçı Amerika'ya göndermi-
yor, karaborsada beher doları on lira üzerin- ' 

' • ı 
den bozduruyor, o miktar İspanyol peçetası alı- i 
yor, İspanya Bankasına yatırıyor, bu suretle 
iki misli, üç misli kâr ihracatçının elinde kalı
yor. Bu vaziyetten Amerikalılar fevkalâde muz- = 
tariptirler. i 

Takririmi verdikten sonra muttali olduğum i 
bir hâdiseyi sizlere burada nakledeyim ^İzmir'
de mühim miktarda tütün İspanya 'ya satılmış 
gösteriliyor. Tütünler İzmir limanından vapu
ra yüklenmektedir. Tütünlerin İspanya 'ya, de
ğil Amerika'ya satıldığı hakkında mahallî ga
zeteler ısrarlı neşriyatta bulunuyorlar. Fakat' ; 
bu neşriyat sükût ile karşılanıyor. Gemi hare
kat ediyor, fakat İspanya'ya değil, Amerika'ya j 
gidiyor. Neşriyat üç gün devam ediyor. Niha- ! 
yet vapur kalktıktan, karasularımızdan ayrıl
dıktan, İspanya 'ya yaklaştıktan sonra vapurun 
İzmir'den hareket etmemesi hakkında emir ge-
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liyor. Eğer bu, samimî olsaydı üç günlük neş
riyat esnasında , vapur kalkmadan evvel bu em
rin verilmesi iktiza ederdi. Vapur, Amerikan" 
Norfolk limanına gidiyor ve tütünlerini oraya 
boşaltıyor. Şimdi, Sayın Vekilden soruyorum, 
bundan haberdar olmuşlar mıdır ? Haberdar ol
madılar ise bundan sonra bu mesele üzerinde 
lütfen tetkikler yapsınlar. Norfolk limanına gi
den, İspanya'ya satıldı gibi gösterilip hakikat
te Amerika'ya satılan bu tütünleri sevk edenin 
iktidar partisine yakın olan kimselerle düşüp 
kalktığı ve hattâ bâzı vekillerle İstanbul'da ti
yatrolarda, futbol maçlarında aynı locada otur
dukları rivayet edilmektedir. (İsmini söyle ses
leri). Ben bu rivayetin hakikat derecesini .bile
mediğim için isim veremiyeceğim. 

REİS — Muammer Bey, siz sual dışında de
dikodu üzerinde konuşuyorsunuz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) —• Sualin tam içindeyim. İsimlerini söyle
medim, iddia ortadadır. Sayın Vekilin bundan 
haberi var mıdır? Varsa, bize malûmat vere
cekler midir? Haberleri yoksa tetkik etsinler, 
böyle bir suiistimal olmuşsa açıklasınlar. Mat
buata aksetmiş olan bir suiistimali Sayın Vekil
den soruyorum. 

Tütün müstahsilinin, üzüm müstahsilinin, 
böyle mütekûsif ihracat yapan bütün müstah-
sılların sıkıntısını teşkil eden iddialar iki mem
badan gelmektedir. 

Menbam birisi esas istihsal maddesi olan 
buğdaya yüzde 100 pirim verildiği halde di^er 
maddelere ya hiç prim verilmemesi veya bu şe
kilde yüzde 10 prim verilmesidir. Bunun için 
fiyatlar arasındaki muvazenenin temin ve tesis 
edilmesi lâzımdır. 

İkincisi; paranın hakiki kıymeti ile resmî 
kıymeti arasındaki büyük farktır. Bu fark böy
le iki, üç misli olarak devam ettiği müddetçe 
memleket müstahsıllarınden hiç kimseyi refaha 
kavuşturmaya imkân yoktur. Hükümet ne ya
pıp yapıp bu resmî fiyatla hakiki fiyatı ayar
lamalıdır. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) —Devalüas
yon mu yapalım? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Hayır, hükümet, salâhiyet demektir. Ya 
doların resmî kıymetini hakiki kıymete yük-, 
seltsin veya hakiki kıymeti doların resmî kıy-
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metine indirsin. Salâhiyet, mesuliyetle tevem- • 
dir. Bu iki yoldan birisine karar, verip memle
keti huzura kavuşturması lâzımdır. Bugünkü 
vaziyette tütüne verilen yüzde 10 prim de kâfi 
gelmiyecektir. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET

TİN ULAŞ (İstanbul) —• Efendim; sorunun dı
şında olsa da madem ki, vekillerle maçlara, ti
yatrolara ve saireye gidiyormuş şeklinde tariz
de bulundu derhal ifade edeyim; ben, öyle kim
selerle gezen adamlardan değilim. Bütün vekil 
arkadaşlarımı da bundan tenzih ederim. 

Firmanın adı Saver Firmasıdır, İzmir'dedir. 
Haberini aklık, fakat geç kalmışız. İzmir'de de 
işi tetkik ettirdik. Bunlar sual dairesinde değil 
ama ben bildiğim hususlarda cevarj vereceğim, 
bilmediğim hususları da tetkik edip cevaplan
dıracağım. Merak etmeyin. Bunların üzerinde
yiz. 

İkincisi, tütüne neden 25 kuruş pirim ver
diniz diyorsunuz. Demin arz ettik, tütüne pi
rim vermedik dedik. Müs+ahsdlar istihsal va
sıtalarında ve istihsalde güçlüklerle karşılaşıp 
sıkıntı çektikleri için hesabettik, yüzde 10 - 25 
nispetinde bir şey verelim ve- yardım yapa
lım dedik. Bu pirim değildir. Resmî kur üze
rinden pirim verdiğimiz takdirde Amerikada 
formalite icabı olarak rüsum kor ve bu suretle 
Türk tütünü oraya gidemez. Bunu böylece arz 
etmiştim. Tekrar ediyorum. 

Bu cihete gitmek suretivle para farklarına 
temas bu mevzuun tamamiyle dışındadır. İstih
sale verdiğimiz primlerde incire şu kadar, buğ
daya şu kadar... Bunlar başka başka hususlar-
dir. Muhakkak bugün Türkiye'nin istihsali teş
vik dâvası vardır. Bunlara verilen primlerin 
birbirine uygun olup olmadığı dâvası gibi bir 
vaziyet mevcuttur. Bunun üzerinde çalışmak
tayız. Çalışmak demek, demin siz burada ko
nuşurken devalüasyon diye bir ses geldi, dirim-
dükümüz devalüasyon değildir. Bu memleket 
1946 da yapdan devalüasyonun zararlarını hâ
lâ çekmektedir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, şunu arz edeyim ki, hakkında neş
riyat yapılmış olan firmanın sahibinin vekiller
le ve iktidarda bulunan bâzı kimselerle gayet 
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yakın münasebetleri olduğu hakkındaki sözün 
Sayın Fahri Ulaş'la hiçbir alâkası yoktur. (Sol
dan, kiminle var? sesleri) 

REİS —• Muammer Bey, sorunuzla bu şahsın 
ne alâkası vardır? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Efendim, sorunun şu alâkası vardır ki bir de
fa tütün fiyatları resmî kuru ile serbest kur 
arasındaki büyük farkın reeksport imkânını ver
diğinden bahsederken, bu reeksportun şu şekil
de yapıldığını ifade ederken bundan Sayın Ti
caret Vekilinin müphem bir şaibe altında kal
madığını belirtmek ve kendisini tenzih etmek 
istiyoruz. 

REİS — Muammer Bey, evvelce neden ima 
ettiniz ? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Of... 
Reislik mi yapıyoruz, ne yapıyoruz?.. 

REİS — Sualiniz dışında konuşmayın rica 
ederim. Sualiniz iki maddedir, bunun içinde kal
manız lâzımdır. Eğer yeni bir şey istiyorsanız 
ikinci bir sual takriri verebilirsiniz. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Muammer 
Bey, kürsüye çıktınız, ortaya bir şey attınız. 
Samimî olarak konuşun. Söyledikleriniz sualde 
yok. Simdi ortaya attığınız şeyi açıkça söyleyin. 

REİS — Mustafa Zeren Bey, müdahale et
memenizi rica ederim. (Gülüşmeler) Devam edin 
Muammer Bey. 

YUNUS MUAMMER ALAKNT (Devamla) 
—• Efendim, Sayın Ticaret Vekili, diyorlar ki, 
biz eğer tütüne prim verecek olursak, bu bizim 
dış pazarlardaki alıcılarımız üzerinde menfi te
sir yapar. 

İKTİSAT Ve TİCARET VEKİLİ FAHRET
TİN ULAŞ (İstanbul) — Yalnız Amerika... 

YUNUS MUAMMER ALAKNT (Devamla) 
—. Halbuki, hakikat böyle değildir. Prim, Tür
kiye'nin dahilî fivatları için mevzuubahistir. 
Amerikalı alıcı dolarla alıyor, bir buçuk do
lar veriyor, bir kilo işlenmiş tütün alıyor, 1 do
lar 50 sent, 1 dolar 60 sent mukabili tütün müs
tahsili 30Û. 305 veya 320 kuruş alacakmış, bu 
Amerikalı için mevzuubahis .delildir. Şahsan İz
mir'de temas ettiğim, görüştüğüm Amerikalı 
firmalar dahi kendilerinin verdikleri dolarların 
kıymetli olduğu halde Türk parası ile müstah
silin eline az para geçtiği için hem müstâhsil 
müştekidir, hem de tütün işçileri lâyıkı veçhile üc-
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ret alamamalarından, müştekidirler. Hakikatte 
tütün işçileri günde 3 - 3,5 lira gibi bir para alı
yorlar, İzmir'de olduğu gibi iş yerinle vasıta
larla gelmek mecburiyetinde olan işçiler bu 
gündelikleri ile ancak bir kilo et, bir kilo peynir, 
bir kilo zeytin almaktadırlar. 

HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Ne alâkası 
var bunların mevzu ile? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Alâ
kasını ifade ederim ama, burada on dakikalık, 
on beş dakikalık bir zaman içinde bunun aka 
demik münakaşasına, mübalıasesine girmek im
kânı yoktur. Anhyan arkadaşlar bunun böyle 
olduğunu kabul eder. 

Bir doların altı liraya, bir buçuk doların do
kuz liraya olmasının neticesi elbette işçi ücret
lerine tesir edecektir. Dediler ki, devalüasyon 
yapmıyacağız. Ben yapılsın demiyorum, fakat 
bugün resmî doların kıymeti ile hakiki doların 
kıymeti arasında üç misli fark vardır. Memleke
tin bütün iktisadi hayatında olduğu gibi suali
min mevzuu olan tütün satışlarında ve tütün 
ticaretinde bu fark büyük bir ıstırap yaratmak
tadır. Eğer bahis tütün ticaret politikasına aid-
olsaydı, Sayın Başkan mütemadiyen tütün mev-
zuundan ayrılmamam hususunda beni ikaz ve 
icbar etmemiş olsaydı bu resmî fiyatlarla haki
ki fiyatlar arasındaki büyük farkın, memleket
te nasıl bir spekülâsyon yarattığım ve bu suret
le nasıl birkaç bin ailenin bütün milleti istismar 
ederek zengin olduğunu ve fiyatların nasıl gay-
rimeşru surette yükseldiğini izah ve ispat eder
dim, arkadaşlar.. 

REİS — Böyle bir suali tekrar sorma hak
kınız vardır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bu bahiste kendileri Ticaret Vekili olarak 
kabul ettiler ki, memlekette zirai maddeleri hi
maye etmek için verilen primler müsavat ve te
adül dairesinde değildir. Bunlar üzerinde meş- / 
gul olurlar. Kendileri yeni vekil oldular, bunu 
idrak etmiş olmalarını memnuniyetle telâkki 
ederim : Kendileri vekâlete geldiklerinde bu 
derdi anlamışlardır. Hükümete teklif ederler, 
Hükümetten ısrar ederler, bu derde deva bula
cak tedbirlerle inşallah Meclisin ve milletin 
karşısına çıkarlar. 

BEİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

. iaşe d : ı 
8. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Âla-

kant'ın, 1955 yılı ilkbaharında Ege'de soğuktan 
zarar gören bağcılara kredi açılıp açıhnıyaca-
gına ve zirai sigorta tesisi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş'ın şifahi cevabı (6/167) 

REtS — Suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sözlü sorunun Sayın Ekonomi ve 

Ticaret Vekili tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim : 

1. 1955 yılı ilkbaharında Ege'de soğuktan 
zarar gören bağcılara 1955 - 1956 zirai senesi 
için her bağcının kendi kredisi kadar kredi 
açılması mukarrer olduğu halde senenin hayli 
ilerlemiş olmasına rağmen henüz kredi açılma
masının sebebi nedir? 

Yakın günlerde bu kredinin açılmasına gidi
lecek midir? 

2. Yukardaki zümreye giren bağcılara Zi
raat Bankası ve kredi kooperatifleri tarafın
dan yapılan ikrazlardan % 3 faiz alınması müm
kün ve müsavata uygun değil midir? 

3. Zirai sigorta tesisi için vekâletçe evvelce 
yapıldığı bildirilen hazırlıklar ne safhadadır? 
Hiç olmazsa kesif ziraatte doluya karşı sigorta 
bu sene mümkün olmıyacak mıdır? 

Manisa Mebusu 
Y. Muammer Alakant 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FAHRET

TİN ULAŞ (İstanbul) — Muhterem Manisa 
Mebusu Muammer Alakant'ın 1955 yılı ilkbaha
rında Ege'de soğuktan zarar gören bağcılara 
kredi açılıp açılmıyacağı ve zirai sigorta tesisi 
hususunda ne düşünüldüğü hakkındaki üç mad
deden ibaret sualine cevabımı sırasiyle arz edi
yorum ; 

1. Creçen yıl Manisa ve İzmir bölgelerinde 
bağlarda don hâdisesinin vukuu üzerine, müs 
tahsilin durumunu ve ihtiyacını yakînen dinle 
mek maksadiyle Ziraat Bankası yetkili ve tek-
nisiyenlerinden müteşekkil bir heyet mahalline 
gönderilmiş ve yapılan tetkikat neticesinde do
nun husule getirdiği tahribatın hiçbir bölgede 
kök, gövde ve yaşlı dallara müessir olmayıp, ge
çen yıl mahsulüne münhasır kaldığı ve hasar gö
ren bağların budanması, yeniden sürülmesi ve 
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gübrelenmesi için dekar başına 25 lira ilâve kre
diye ihtiyacolduğu tesbit edilmiştir. 

Müstahsilin, mevcut borçları ile bağların 
imarı için munzam olarak alacağı 25 lira kredi
yi bir yılın istihsalinden ödemesindeki müşkü
lâtı göz önünde bulunduran Ziraat Bankası, 
mevcut borçla ilâve verilen krediyi tevhidetmek 
ve ilk taksidi 1956 mahsulünden tahsil edilmek 
kaydiyle, borcu üç yıl vâde ve üç müsavi taksi
de bağlamıştır. 

2. Ziraat Bankası imkânlarını en geniş ve 
en elverişli şekilde küçük çiftçiye tevcih etmeyi 
eskiden beri prensip edinmiş ve tatbikat bu yol
da gelişmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere % 3 faizle açılan 
uzun vadeli kredilerden küçük çiftçinin ve da
ha geniş bir müstahsil kütlesinin istifadesini 
sağlamak maksadiyle bu nevi krediler 7 500 li
ralık bir limitle tahdidedilmiştir. Bu itibarla, 
üç yıl vâdeye bağlanan borçlardan 7 500 liraya 
kadar olan küçük bağcı müstahsıllardaki ala
caklara % 3 faiz ve 7 500 liranın fevkmdekilere 
normal faiz tatbik olunmaktadır. 

Geçen yıl arz ettiğim bu esaslar dairesinde 
yardım yapılan bağcılara, bu yıl da bağların 
çapalama masraflarını karşılamak üzere derhal 
dekar başına 20 lira çevirme kredisi ve Mart, Ni
san aylarında yaptırılması zaruri olan kükürt
leme, göztaşı, budama ve sair masraflar için ay
rıca lüzumu kadar kredi açılması takarrür et
miş olup banka tarafından teşkilâtına gerekli 
tebligat yapılmak üzeredir. Görülüyor ki, tabiî 
âfete mâruz kalan bağcılarımızın durumları ile 
yakînen alâkalanmaktayız. 

3. Çiftçilerimizin tabiî âfetlere karşı ko
runması bakımından büyük ehemmiyeti haiz bu
lunan zirai sigorta bugüne kadar tatbik edile
memiştir. Her ne kadar Ticaret Kanununun 1007 
nci maddesinde, biçilmiş veya biçilmemiş her 
nevi mahsulün, senenin her zamanında sigorta 
edilebileceği tasrih edilmiş ise de, zirai sigorta
lan a^z pt,ti*i hususiyet ve müşküller sebebiyle 
sigorta şirketleri, zirai sigorta sahasına girme
mişler ve zirai mahsullerin, dolu, don, su baskı
nı, kuraklık gibi, tabiî âfetlere ve hayvan ölü
müne karşı sigorta muamelelerine başlamamış
lardır. 

Bu gibi tabiî âfetlere karşı sigorta yapılma
masının çiftçilerimizi, bu kabîl âfetlerin vukuu 
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halinde, müşkül durumlara sokmakta olduğu na
zara alınarak, zaman zaman bâzı kanun tasarı
ları hazırlanmış ve fakat bu tasarıların kanu-
niyet iktisabetmesi türlü sebepler tahtında 
mümkün olamamıştır. 

1950 yılında, iktisadi, faaliyetlerimizin rizi
kolarını karşılamak üzere, sigortacılığımızı, 

t memleket ölçüsünde ele almak ve bu hususta ge-
I rekli tasarıyı hazırlamak için girişilen faaliyet

lere, ilk safhada, îsvirre'den beynelmilel zirai 
sigorta sahasında otorite sahibi bir mütehassıs 

i getirmekle başlanılmıştır. 
Esaslı tetkikler neticesinde, İsviçre'li müte

hassıs ile hazırlanan yeni Zirai Sigorta kanun 
tasarısı, mevzuun ehemmiyet ve şümulüne binaen, 
teknik ve tatbikat imkânları bakımından tanınmış 
iş adamlarımızla profesörlerden müteşekkil Sigor
ta Teknik Kuruluna da tetkik ettirilmiş ve ku
rulca ileri sürülen mütalâalar göz önünde tutu
larak vekâletimizde Ziraat, Maliye vekâletleri 
temsilcileri ile Ziraat Fakültesi ve Ziraat Ban
kası temsilcilerinin iştiraki ile yapılan toplan
tılarda nihai şeklini almış ve 20 Aralık 1955 ta
rihinde mütalâaları alınmak üzere vekâletlere 
sevk edilmiş ve halen cevaplar alınmış bulun
maktadır. 

Bu kanun tasarısı ile şimdilik; dolu, don, su 
baskını ve kuraklık gibi dört tabiî âfetin zirai 
mahsullere vereceği zararlarla, zirai istihsalde 
kullanılan hayvanların bu âfetler neticesinde ölü
münden doğan zararların karşılanması derpiş 
edilmektedir. 

Ancak zirai sigorta tatbikatının, bu dört âfe
tin hepsine birden şâmil olacak şekilde, aynı za
manda ve memleketin her tarafında başlanıl
masına maddeten imkân yoktur. Bu sigortanın, 
kademeli olarak, başlangıçta bir âfete karşı ve 
memleketin muayyen bir bölgesinde ve hasarın 
muayyen bir miktarından başlamak üzere tatbi
kine geçilmesi ve alınacak neticelere göre tasa
rıda tasrih edilen diğer âfetlere ve bölgelere 
peyderpey teşmili suretiyle hareket olunması 
memleket ölçüsünde zirai sigorta tatbikinin ta
hakkuku için en uygun yol olacağı neticesine 
varılmıştır. 

Hemen belirtmek isterim ki; bütün dünyada 
olduğu gibi, bizde de zirai sigortanın bir tek 
hasar nev'ine ve hattâ muayyen bir bölgede ve 
hasarın muayyen bir miktarından başlamak üze
re tatbikine geçilmesi bile Devletçe büyük fe-
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dakârlıkları icabettireceğinden ve sigorta prim
lerinin tâyini bakımından da çok hassas bir 
mevzu teşkil ettiğinden ve hasarın bitarafane 
tesbiti hususunun da ayrıca ihtisasa taallûk eden 
müşkülâtı olduğundan, üzerinde ehemmiyetle 
durulması zaruri olmuştur. 

Bu mevzuda bir gecikme olmuş ise, bu zaru
retler muvacehesinde meselenin halline imkân
lar aranmasından tevellüdetmiştir. Halen ge
rekli malî imkânların temini üzerinde çalışıl
maktadır. 

REİS — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, bu ilkbaharda Manisa'ya semadan 
don şeklinde inen bir felâket arız oldu. Manisa 
30 ile 40 milyon lira arasında bir zarara uğra
dı. Bunun karşısında Manisa Milletvekili ola
rak yine bendeniz burada - birçok yangınlar, zel
zeleler ve felâketlerde olduğu gibi - hükümetten, 
milletten bir para istemedim ve Manisa milletve
killeri de, Manisalılar da istemediler. İstenilen 
şey borçların tenzili idi, yeniden her kesin kre
disi kadar, kredi verilmesi idi. 

Borçlar tenzil edildi, fakat yeniden krediler 
sağlanması müşkülâta mâruz kaldı. Şimdi Şu
bat ayma gelmiş bulunuyoruz. Eylül, Teşriniev
vel, Teşrinisani aylarında bağların masrafları 
başlar. Bağ yüzde yüz zarara mâruz kalmış, bağ
cı bütün sermayesini kaybetmiş, aynı zamanda 
geçim imkânından mahrum kalmış. Zarara, ha
sara uğrıyan bir bağ, daha çok bakım ister. 
Teşrinievvel gelmiş, para verilmemiş; Teşrini
sani gelmiş para verilm emiş. Bakın şimdi Şu
bat ayındayız, ilk çapa masraflarının daha ye
ni verilmek üzere emir verildiğinden bahs bu
yurdular. 

Şimdi, kendileri yeni geldiler, geçen senenin 
hâdiselerini bilmiyorlar, alâkadar oluyorlar. Zi
raat Bankasiyle temas etsinler ve bunları daha 
uzun müddet intizarda bırakmasınlar. 

Yüzde üç faizden bahsettiler. Şimdiye kadar 
Ziraat Bankasının ikrazatmda faiz yüzde üçtür 
ama kredi kooperatifinin faizi yüzde yedidir. 
Geçen sene burada mevzuubahs ettiğim zaman 
yüzde yedi faize bu bağcıların tahammül ede-
miyeceğini, çünkü iki sene, üç sene borç altın
da kaldığını; nasıl zürraı verimlendirmekte yüz
de üç faiz tatbik ediliyorsa, bunun da bir zirai 
verim telâkki edilerek yüzde üç faize tâbi ol-
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masının adle ve zarurete uygun olduğunu belirt
miştim. Lütfen bir daha gelip izah etsinler; 
kredi kooperatifleri tarafından yapılan ikrazat 
- ki asıl büyük ikrazat budur - Ziraat Bankasın
dan daha fazla kredi kooperatifleri ikrazatta 
bulunur. Bu da yüzde 3 e tâbi değil midir ?• De
ğilse bunun esbabını temin buyurmalarına gay
ret etsinler. Bağcılar bu ağır faizlerin altından 
kalkamazlar. Ben 1946 senesinden beri bu zirai 
sigorta hakkında her sene bir sual takriri ile 
hükümeti tahrik ederim. Kendim de hükümette 
bulunduğum zaman bu zirai sigorta kanununun 
bir an evvel çıkarılması için mütemadiyen ar
kadaşlarımı rahatsız ettim. Şimdi Sayın Vekil
den bu müjdeyi almış bulunuyorum. Kanun ha
zırlanmış, vekâletlerin mütalâası alınmak üzere 
sevk edilmiş, vekâletlerden cevap gelmiş. Demek 
ki, lâyiha hazır bir vaziyettedir. 

Arkadaşlar; bu asrın üzerinde durduğu mü
him hürriyetlerden biri de korkudan mâsun ol
mak hürriyetidir. Siyasi sahada, içtimai sahada 
yaptığımız bütün mücadelelerin gayesi korku
dan mâsun olma hürriyetidir. Siyasi sahada kor
kudan mâsun olma hürriyetini temin edemiyen 
rejimler hiç olmazsa iktisadi sahada korkudan 
masun olmayı temin etmelidirler. 

RElS — Muammer Beyefendi, siyasi saha
daki emniyetin sualinizle ne alâkası vardır? Da
hilî Nizamnamenin 150 nci maddesi mucibince 
sualin muayyen ve sarih maddeler üzerinde ol
ması şarttır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Zirai sigortanın lüzumundan bahsettim. Si
yasi sigorta temin edildiği takdirde memlekette 
hiç olmazsa iktisadi sahada korkudan masun ol
ma hürriyeti temin edilmiş olur. Korkudan mâ
sun olma hürriyeti, Atlantik Beyannamesinde 
beyan olunmuş umdelerden birisidir. Ben, bura
da Demokrat Parti Hükümeti veya rejimi mem
lekette siyasi hürriyeti temin etmiyor, demedim 
ki. Neden almıyor Sayın Reis? Ben, umumi ve ik
tisadi bir nazariye ortaya atıyorum, iktisadi sa
hada korkudan mâsun olma hürriyeti bütün 
alâkalıların üzerinde toplandığı umdelerden bir 
tanesidir. Ben dedim ki ; siyasi emniyeti, içti
mai emniyeti temin edemiyen memleketler hiç 
olmazsa iktisadi sahada korkudan mâsun ol
mak hürriyetini sağlarlar (Sağdan alkışlar). 

HÜSEYİN BALIK (Zonkuldak) — Şu hale 
göre yapılacak konuşmaları bundan sonra keli-
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me kelime size vize ettirmek icabediyor. Ayıp
tır, ayıp! 

REÎS — Kime hitabediyorsunuz, beyefendi? 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ortaya. 
REÎS — Hüseyin Balık Bey, sözünüz or

taya olmaz, tasrih buyurmanız icabeder... 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Efen

dim, diyorum ki, o halde bundan sonra kür
süye çıktığımız zaman sözlerimizi kelimesi ke
limesine Riyasete vize ettirelim de öyle mi çı
kalım?... 

REİS — Muammer Bey müsaade buyurun. 
Muhterem arkadaşlar, Hüseyin Balık ar

kadaşımızın hitabını Riyaset hakaret mahiye
tinde telâkki etmektedir. Binaenaleyh nizam
name gereğince kendisinin iki İnikat dışarı çık
masını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan, şiddet
li gürültüler) (Oyları saymadınız sesleri) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Arkadaşlar, Meclis müzakerelerini bu şe
kilde idare eden bir Reisin bulunduğu celse
de ben de sözlerime devam etmiyorum ve ini
yorum. (Sağdan : Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) 

ŞEREF KÂMİL MENGÜ (Ankara) — 
(Reise hitaben) Mustafa Zeren konuşurken sonu
na kadar müsaade ediyorsun da buna niçin mü
saade etmiyorsun? Demokrat Parti kongresi 
mi zannettin burayı? (Sağdan, soldan şiddetli 
gürültüler) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Cevap 
versene ? Demokrat Parti kongresi mi zannettin 
burayı, diyorlar sana. 

(Reisin ihtarı üzerine Hüseyin Balık salonu 
terk etti) 

REİS *— Müzakerelere devam ediyoruz. 

9. — Tunceli Mebusu Arşlan Boran, Tun
celi vilâyeti okul ihtiyacının temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/168) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Bura
da sesleri) 

Alâkalı Vekil bulunmadıkları için gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

10. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un, 
1 Kasım 1955 tarihli Yeni Asır gazetesinde in
tişar eden «.Teknik Üniversite giriş imtihanları» 
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I na dair yazı hakkında Maairf Tekilinden şifahi 
i suali (6/169) 

i REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Yok 
S sesleri) 
j Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için 
! soru düşmüştür. 

j 11. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
I Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı hakkında ne dü

şünüldüğüne dair Hariciye Vekilinden şifahi 
suali (6/170) 

j REİS — Sual sahibi buradalar mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi üstüste iki İnikatta hazır bu
lunmadığı için suali düşmüştür. 

12. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
memleketimizin senelik yemlik sarfiyatının ar
pa ve yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 sene
si içinde Amerika'dan satınaîınan yemlik arpa 
ve yulafın miktarına ladr İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/172) 

REİS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil burada bulunmadıkları 
için gelecek İnikada bırakılmıştır. 

13. — Diyarbahır Mebusu Halil Turgut'un, 
Diyarbakır vilâyetinin bâzı kazdlarını birleşti- -
ren yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç^lira 
sarf edildiğine ve bugünkü durumunax dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/173) 

REÎS — Soru sahibi buradalar mı? (Yok ses
leri) Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları i'çin 
soru düşmüştür. 

14. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, sağ
lık memurlarının mevcuduna, tahsil dereceleri
ne nazaran kadro durumlarına ve tahsil müd
detlerinin bir miktar daha uzatılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Nafiz Kör ez'in şifahi cevabı 
(6/175) 

I REİS — Suali okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Vekili 
tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Muş Mebusu 
I Şefik Çağlayan 
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Yurdumuzun sağlık dâvasının gerçekleştiril

mesinde mühim bir yer tutan sağlık memulları
nın 13 ncü dereceden bağlıyarak 10 neu derece
ye kadar bütün hizmetleri boyunca üç kadro 
içinde terfi imkânına sahiboldukları ve bunlar
dan bir çoklarının ilk kademelerde kadro darlı
ğı sebebiyle terfi edemedikleri-ve bu yüzden bâ
zı istifaların da vukubulduğu müşahede edilmiş
tir. Bu cümleden olarak : 

1. Halen teşkilâttaki sağlık memuru mevcu
du nedir ve münhal kadronun miktarı nedir? 
Şimdiye kadar kaç memur ayrılmıştır/ Mevcut 
kadrolara göre terfi edemiyenler var mıdır, var
sa miktarı nedir ve en çok kaç seneden beri ter
fi bekliydiler vardır? 

2. Sağlık memurlarının tahsil dereceleri ve 
içtimai mevkilerine ve diğer mesleklerdeki em
sallerine nazaran kadro durumları itibariyle Ve
kâletçe ne düşünülmektedir ve bu hususta her 
hangi bir teşebbüs var mıdır? 

3. Koruyucu tababeti köylünün ayağına ka-
lar götüren ve köylü vatandaşların sağlığında 
birinci derecede rol oynıyan gezici sağlık memur
larının kurslara tâbi tutulması veya tahsil müd
detlerinin bir miktar daha uzatılarak ihtisasları
nın artırılıp başka bir unvan altında salâhiyet
lerinin biraz daha genişletilmesi hususu (köyler
deki vatandaşların sağlığının korunması bakı
mından) vekâletçe ne şekilde mütalâa edilmek
tedir? 

REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
STHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖEEZ (Manisa) — Aziz arka
daşlar, Muş Mebusu Sayın Şefik Cağlayan'm 
suallerine sırasiyle cevaplarımızı arz ediyorum. 

1. Teşkilâtımızdaki sağlık memurlarının 
kadro ve münhal durumu şu şekildedir : 

Saflık memuru; (Kadro; 2 021) (Vazifeli 
olan; 1 629) (Münhal; 392), 

Köy sağlık memuru (Kadro; 1 597) (Vazi
feli olan; 1 133) (Münhal; 464), 

Sıtma savaş memuru (Kadro; 827) (Vazife
li olan; 762) (Münhal; 65). 

Yekûn olarak; (Bütün kadro; 4 445) (Va
zifeli olan; 3 524) (Münhal; 921) dir. 

2. 1954 yılında (24)ü mecburi hizmetli ol
mak üzere 54, 1955 yılında 55 i mecburi hiz
metli olmak üzere 97 ki, ceman 151 sağlık me-
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i m uru istifa veya başka vazifeye geçmek sure

tiyle vekâletimizden ayrılmıştır. 
3. İki üst dereceden 40 lira maaş alanlar

dan 111, 35 lira maaş alanlardan 346, 30 lira 
maaş alanlardan 91, 25 lira maaş alanlardn 57 
olmk üzere 605 sağlık memuru terfi edememiş 
durumdadır. 

4. Hazırlamakta olduğumuz kanun tasarı
sında mektepli sağlık memurları için (70), dip
lomasız sağlık memurlariyle sıtma savaş me
murları için (35) liraya kadar kadro alınması, 
köy sağlık memurlarından (5) sene hizmet gör
müş olanların (6) aylık bir staj devresi geçir
mek şartiyle sağlık memurları sınıfına geçiril
meleri derpiş edilmektedir. 

Sağlık memurlarına daha fazla salâhiyet ve
rilmesi meselesine gelince : Tababet ve şuabatı 
mesleklerinin tarzı icrasına dair kanun tasarısı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninde mü
zakere edilmektedir. Bu meyanda sağlık memur
larının salâhiyetleri de gözden geçirilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Vekile vermiş oldukları ce
vaptan dolayı, teşekkür ederim. 

Bendeniz bu hususta bir ihtisasa sahibolma-
dı<hm için tabiî sağlık memurlerınm ihtisasa 
taallûk eden hususları üzerinde her hangi bir 
şey konuşacak değilim. Ancak, sağlık memur
larının hakikaten mağdur olduklarına, Sayın 
Bakanın buradaki beyanatından hepimiz mut
tali olmuş bulunuyoruz. 

Bugün taşrada bulunan 4 bine yakın sağ
lık memurundan 644 adedinin kadrosuzluk yü
zünden terfi edemediklerine de bu arada temas 
buyurdular. Bu sebeple de Sayın Vekil yeni bir 
kanun tasarısının Meclise sevk edilmek üzere 
olduğunu ifade etmiş oldular. Bu kadro husu
suna bu kadar temas ettikten sonra esas mese
leye geçiyorum. 

Bugün memleketimizde orta tahsilden son
ra 3 senelik bir sağlık okulu tahsili vardır. Bir 
de lise tahsilinden sonra altı senelik tıp tahsili 
vardır. Arada gerek salâhiyet bakımından, ge
rekse tedris bakımından bir boşluk olduğunu 
bendeniz hissetmekteyim ve bunu bir misal ile 
izah etmek istiyorum. Meselâ; İran'da Tıp Fa
kültesinden maada bir de Yüksek Sağlık Okulu 
vardır ki, bu okula lise mezunu olanlar, yani 
olgunluğunu veremiyen gençler meccani giri-
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yorlar, burada dört sene tahsilden sonra basit 
tababet işlerinde ve aynı zamanda salgın has
talıklarla mücadelede hizmet görecek tabip 
olarak (•alıştırılmak suretiyle yetiştiriliyorlar. 
Gönül arzu ediyor ki, Sayın Vekilin ifade etmiş 
oldukları gibi, gelen tasarıda böyle bir tedrisat 
memleketimizde de açılmış olsun. 

Efendim, bu hususa temas etmemin sebebi 
şudur: Bendeniz bütçe müzakerelerini takibet-
tiğim sırada Sağlık Bakanlığının bütçesi görü
şülüyordu. Salâhiyet sahibi arkadaşlar ifade 
ettiler, yurdumuzun ancak 6 - 7 kazasında dok
tor olmadığını ifade etmiş bulunuyorlar. Her 
ne kadar vaziyet böyle ifade edilmişse de haki
kat böyle değildir. Meselâ, bugün doktorsuz 
altı yedi kaza vardır ama; kazalara tâyin olu
nan doktorlar askerliklerini yapmadan, ihtisas
larını yapmadan gelmekte, bir ay, iki, üç ay 
sonra oradan ayrılmak mecburiyetinde kalmak
tadırlar. İhtisasını yapmaya vakit bulamadan 
askerliklerini yapmaya gitmektedirler. Böylece 
aradan beş, altı sene geçer ve kaza doktorsuz 
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kalır. Realite maalesef böyledir. Bu bakımdan 
sağlık okulları ile tıp fakültesi arasında böy
le bir kademe kabul edildiği takdirde sağlık 
teşkilâtını köylere kadar genişletmiş oluruz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

15. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Maden Kanununun 157 nci maddesi gereğince 
hazırlanarak İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşki
lât Kanununa eklenmesi icabedcn kadroya dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/176) 

REİS — Soru sahibi burada mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı Vekil yoktur. Sual gelecek İni
kada bırakılmıştır. 

16. — Malatya Mebusu Nuri Ocakctoğlu*-
nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/177) 

REİS — Alâkalı vekil yoktun. Sual gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğretmen
liklerinde geçen hizmetlerin 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci maddesinde bahsedilen «Ay
lık ücretli, sürekli vazifelen mey anında bulu
nup bulunmadığının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvakkat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/88) (1) 

REİS — İkinci müzakeresini yapıyoruz. 
Maddeyi okutuyoruz, efendim. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun Geçici 65 nci Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

L) 2624, 3299, 3976, 4504 ve 5286 sayılı ka
nunlarla yardımcı öğretmen tâyin edilmiş olan
ların işbu hizmetlerde geçirdikleri müddetler. 

(1) Birinci müzakeresi 27 ve 29 ncu İnikat 
mbıtlarındadır. 

REİS — Bir tadil takriri var efendim, oku
tuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 

ederim. 
Rize Mebusu 

Ahmet Morgil 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
«1» bendi eklenmiştir : 

1) 2624, 3299, 3976, 4504 ve 5286 sayılı ka
nunlarla yardımcı öğretmen tâyin edilmiş olan
ların bu hizmetlerde geçirdikleri müddetler. 

REİS — Buyurunuz, Ahmet Morgil. 
AHMET MORGİL (Rize) — Efendim, bu 

husustaki muvakkat encümen teklifi 5434 sayı
lı Kanunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dairdir. Halbuki bu geçici 65 nci 
madde iki ayrı bentten ibarettir. Birinci bentte 
(a, b, c) fıkraları mevcuttur. İkinci bent (A dan 
L) ye kadar ayrı fıkralar halinde devam etmek
tedir. Bu itibarla (L) fıkrası ancak ikinci ben
din sonuna eklenebilir, Ba sadece taknin şek-
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üne aidolmak üzere bir tadildir. Bu hususta bir I 
takrir verdim. Kabulünü bilhassa rica ederim. 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu ? 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA MUZAF

FER KUŞAKÇIOĞLU (Kastamonu) — İştirak 
ediyoruz. 

REİS — O halde buna göre maddeyi okuyo
ruz. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
(1) bendi eklenmiştir : 

1. 2624, 3299, 3976, 4504 ve 5286 sayılı ka
nunlarla yardımcı Öğretmen tâyin edilmiş olan
ların bu hizmetlerde geçirdikleri müddetler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyoruz. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Yukardaki fıkra hükümlerinin 
tatbikinde geçici 65 nci maddeki altı aylık 
müddet bu kafimi meriyete girdiği tarihte baş
lar. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- ı 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. j 

MADDE 4. — Bu kanunu tcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Karayolları Yapımı İçin Girişilecek 
Sâri Taahhüt İslerinde Kullanılmak Üzere Bono 
İhracına Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair \ 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/387) (1) 

REİS ~ Takdimen müzakeresi encümence 
talebedilmektedir. Takdimen müzakeresini oyu
nuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var , 

(1) 55 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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mı?.. Madelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mazbatada ayın zamanda müstacelen müza
keresi talebedilmektedir. Oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Karayolları Yapımı îçin Girişilecek Sâri Taah
hüt İslerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına 
Yetki VerİlniGsi hakkındaki 6314 sayılı Kanunun 
Birinci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Yapımı îçin Giri
şilecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üze
re Bono İhracına Yetki Verilmesi hakkındaki 
6344 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 11 . II . 1950 ta
rihli ve 5539 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ge
reğince girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak 
ve her yıl tediye edilecek miktar faizleriyle bir
likte 70 milyon lirayı geçmemek üzere 300 mil
yon liraya kadar bono çıkarmaya Nafıa Vekili
nin muvafakati ile Karayolları Umum Müdür
lüğü ve bu bonolara kefalet etmeye Maliye Ve
kili mezundur. 

Çıkarılacak bu bonolar her sene Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsi
sattan itfa olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza 
arz ediyorum. 

3. — Yeniden Yapılacak Su îûeri İçin Gele
cek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Me
zuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 
5259 ve 6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Ka-
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nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/380) (1) 

REİS — Takdimen müzakeresi encümence 
talebedilmektedir. Takdimen müzakeresini oyu
nuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
m i l . Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum : Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mazbatada aynı zamanda müstacelen müza
keresi talebedilmektedir. Oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Yeniden Yapılacak Su İşleri için Gelecek Yıl
lara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet 
Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 
6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Kanunun 
1 nci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6425 sayılı Kanunun 1 nci 
mdadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğin
ce, 120 milyon liraya kadar bono çıkarmak sa
lâhiyeti, 1955 yılında çıkarılacak bono miktarı 
60 ve 1956 yılında çıkarılacak miktar 70 ve di
ğer yıllarda çıkarılacak miktar 40 milyon lirayı 
geçmemek üzere 450 milyon liraya yükseltil
miştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza 
arz ediyorum. 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
delere geçiyoruz. 

(1) 56 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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4. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur vt RiH 

Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 
5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâve-
si hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/49) 

REÎS — Madde encümene gitmişti, gelmedi
ğinden bu maddeyi geçiyoruz. 

5. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, tas 
ocakları muamelâtının tedviri ve varidatının tah
silinin vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hak
kında kanun teklifi ve iktisat, Dahiliye, Maliy* 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/21) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere cereyan ediyordu, söz Hidayet Aydmer'in-
dir, buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; geçen Celse bâzı mâruzâtta bu
lunmuştum. O Celsede bulunmıyan arkadaşlar bu
lunacağı için, bu Celse teklifimin reye konulaca
ğını ümidederek, beyanatımı telhisan bâzı ilâve
lerle tekrar etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Denizli Mebusu Baha 
Akşit arkadaşımızın teklifi; Taş Ocaklar Nizam
namesi mucibince alman rüsumun hususi idare
lerce alınmasını temin edecek olan bir tekliftir. 
Filhakika taş ocakları hakkında bir Nizamname 
ve Maadin hakkında bir Nizamname vardı. Maa-
din Nizamnamesi evvelki sene kabul edilen bir ka
nun ile bertaraf edilirken, Taş Ocakları Nizam
namesi mucibince alınacak resim ve harçların ida-
rei hususiyelerce alınacağını gösteren maddenin 
ilga edilmiş olması itibariyle, kimin tarafından 
alınacağını bu teklif göstermektedir. Fakat bu 
teklif maalesef maksadı temine ve aradaki boş
luğu tamamen doldurmaya gayrikâfidir. Çünkü 
Taş Ocakları Nizamnamesi 1317 tarihinde kabul 
edilmiştir ve bu Nizamnamede birtakım harçla
rın ve resimlerin alınacağı yazılıdır. Ondan son
ra Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz kabul edilmiş
tir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 85 nci madde
sinde (bütün harçlar ve resimler ve vergiler ka
nunla alınır.) denmektedir. Kanuna istinadetmi-
yen resim ve vergilerin bir kanun mevzuu ola
rak getirilmesi 85 nci maddenin âmir hükmü ikti
zasındandır. Buna rağmen aradan geçen 30 sene 
içinde bu resimler için bir kanun getirilmemiş
tir. 

Baha Akşit arkadaşımızın teklifi, işte kanu-
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na istinadetmiyen ve 1317 senesinde Sultan Ha- , 
mid zamanında, mevkii meriyete giren bir Nizam- i 
name ile alman bu rüsumun eskisi gibi idarei 
hususiyelerce alınmasını temin etmekte fakat işin I 
esasını halletmemektedir. Çünkü, arz ettiğim gi- | 
bi, Anayasamızın 85 nci maddesi bütün resim 
ve vergilerin bir kanunla tahsil edilmesini âmir
dir. Bu itibarla Taş Ocakları Nizamnamesindeki j 
hükümlerin ilgası için bir kanun getirilmesi lâ
zımdır. Nitekim evvelki sene Maden Kanunu mü
zakere edilirken bu cihet aidolduğu vekile sorul- | 
du ve yakın bir zamanda taş ocaklarına ait bir j 
kanun getirileceği söylendi. Ancak aradan iki se- j 
ne geçmiş, kanun getirilmemiştir. 

Şunu da Heyeti Aliyeye arz edeyim ki, Baha 
Akşit arkadaşımızın teklifi esas itibariyle şayanı 
takdir ve memnuniyeti mucibolnıakla beraber ma- j 
alesef meselenin pek cüzi bir kısmını o da gay-
rikâfi şekilde halletmekte ve işin esasını bir boş
luk ve sakatlık içinde bırakmaktadır. Binaena
leyh bu teklifin ikmali için lâyihanın iktisat En
cümenine iadesini teklif ediyorum. 

Arkadaşlar; Taş Ocakları Kanununun geti
rilmesini istemekteki maksadımız yalnız yukar
da işaret ettiğim noksanlarının ikmaline münha
sır değildir, taş ocakları hakkındaki mevzuat 
bundan 55 sene evvel meriyete konulmuş bir Ni
zamnamedir ki, bugünün ihtiyaçlarına asla ce
vap verememektedir. Çünkü tasavvur buyuru
nuz, 1317 deki Ankara ile bugünkü Ankara ara
sında ne kadar fark vardır, 55 seneden beri 
memleketin mazhar olduğu inkişaf ve taş ve ku
ma olan ihtiyaç meydandadır. İhtilâflar çok art
mıştır. O halde «kem alâtla kemalât olmıyaca-
ğı» na göre 55 sene evvel çıkarılmış olan bu ni
zamnamenin ihtiyacı karşılıyamıyacağı aşikâr
dır. Nitekim Ankara Vilâyeti Umumi Meclisi 
3 . X I I . 1955 tarihli bir Kararla nizamnamenin 
taş ve kum ocaklarından tahsil edilebilecek vari
datın onda birini bile temin edemiyen bir sakat
lık içinde bulunduğunu tesbit ederek bu husus- I 
ta bir kanun tedvinini vekâletten temenniye ka- | 
rar vermiş ve bu husus 1 . I V . 1955 tarih ve I 
16/519 sayılı yazı ile Dahiliye Vekâletine arz 
edildiği halde vekâletin henüz harekete geçme
diğini görüyoruz. Şu veçhile ihtiyaç resmen 
Ankara Umumi Meclisince ve Ankara Vilâye-
tince Dahiliye Vekâletine arz edilmiştir. Bu, ı 
çok mübrem bir ihtiyaçtır. Umumi meclisin te- ı 
mennjsine ve kararma sebebolan hâdise şudur : I 
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Nizamname, arz ettiğim gibi «Iradöi Seniyei Pa
dişahı» den ve «Lirayi Osmani ile kesilecek ce
za» dan bahseder. Bu, Cumhuriyet devrinde, 
Iradei Padişahiden ve lirayi Osmaniden bahse
den bir Nizamnameye bendeniz asla tahammü] 
edemem, Heyeti Alinizin de tahammül edemiye-
ceğini zannediyorum. Diğer taraftan, bir ta
rafta hususi muhasebenin ihalesi ile bu kum 
ocaklarını iltizam eden vatandaşlar vardır. Di
ğer tarafta bu hükmü kanuniye riayet etmiye-
rek, kaçak olarak kum ve taş kaçıran şahıslar 
vardır. Kum ve taş kaçıran şahıslardan, eğer 
yakalanabilirlere alınacak cezanın haddi âza
misi 50 liradan ibarettir. Halbuki onun kaçır
dığı hare ve rüsum binlerce lirayı bulmaktadır. 
İşte bu ciheti nazara alan Ankara Vilâyeti Umu
mi Meclisi mezkûr temenniyi izhar etmiş ve 
Ankara Valiliği vasıtasiyle Dahiliye Vekâletine 
bu.bapta, bir an evvel bir kanun lâzımgeldiği 
hakkındaki temenniyi iblâğ etmiştir. Geçen 
celsede arkadaşımız Baha Akfjit huzuru âliniz
de; «Benim teklifim bir buçuk senedir encümen
lerde bekliyor. Şimdi bu iş müstaceldir, tehiri
ne mahal vermeyiniz» dedi. 

Şimdi, benim teklifim; bu, bir buçuk sene 
bekliyen kanun teklifi bir ay daha beklesin, fa
kat memleketimizin ihtiyacını sağlıyacak bir, 
Taş Ocakları Kanunu gelsin» şeklinde olacaktır. 
Onun için ben bu teklifin İktisat Encümenine 
iadesini rica ediyorum. İktisat Encümeni tetkik 
etsin, Dahiliye Vcikâleti ile İktisat vekâleti 
harekete geçerek müşterek mesai ile, memleket 
ihtiyaçlarını kavrıyan ve onları tanzim eden bir 
kanunla karşımıza çıksın. 

Binaenaleyh eserin mükemmeliyeti için tek
lifimin kabulünü rica ederim. 

REİS — Encümen, buyuran. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ö. FARUK 

S ANAÇ (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar; 
nıevzuübahis kanun teklifi, münhasıran taş ocak
ları muamelâtının tedviri ve rüsumatın tahsili
ne mütedair bulunmaktadır. Hidayet Aydıner 
arkadaşımız, Taş Ocakları Nizamnamesini mev-
zuubahsederek eski, tarihî bir Nizamnamenin 
yeniden tesis edileceği şeklinde bir beyanda bu
lundular. Hâdise böyle değildir efendim. 

.1341 tarihinde yürürlüğe giren 608 sayılı 
Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince taş ocak
ları muamelâtının tedviri ve rüsumatın tahsili 
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hususi muhasebeler* ait bulunmakta idi. Bila-
hara, kabul edilen 4262 sayılı Maadin Kanunu 
ile ilga edilen 608 sayılı Kanunun taş ocakları 
ile ilgili bu hükmü, münhasıran rüsumatın tah
siline mütedair olan bu hükmü mahfuz bulun
durdu. Binaenaleyh, mevzuubahis vergi tahsili
ne taallûk eden kanuni hüküm, 4262 sayılı Maa
din Kanununun ikinci maddesi ile muhkem bu
lunmaktadır. 

Bilâhara 1954 te kabul edilen 6339 sayılı 
Maden Kanununun 158 nei maddesiyle 4268 sa
yılı eski kanun ilga edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun esbabı mucibesinde her ne ka
dar taş ocaklarına ait bu hükmün mahfuz tutul
ması ifade edilmiş ise de tedvin sırasında 
bu hüküm tesbit edilmemiş ve bu suretle de 
kanımda ve tatbikatta bir boşluk görülmüş 
bulunmaktadır. Baha Akşit'in teklifleri mün
hasıran taş ocaklarının muamelâtının tedviri ve 
rüsumatın tahsiline mütedair olduğuna, bu da 
tatbikatta hakikaten pratik bakımdan büyük 
müşküller doğuran bir ihtivacı karşılamış bu
lunduğuna ve esasen Dahiliye Vekâletince de, 
alâkalı encümenler olan gerek iktisat Encüme
ni, gerek Dahiliye Encümeni ve gerekse Büt
çe Encümeninin müzakerelerinde de buna işti
rak edilmiş bulunduğuna göre mevzuubais tak
rirle kanunun talik edilmesi faydadan uzak 
bulunmaktandır. 

Bu itibarla bahsettikleri hususatm ayrı bir 
kanun bünyesinde tedvini mümkün bulunacağı
na göre, tadilâta mütedair bu hükmü tehir et
mekte pratik bir faide görmemekteyiz; takri
rin reddini istiyoruz. 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar; kıymetli arkadaşımız Hidayet Aydı-
tıer, benim teklifimin iktisat Encümenine geri 
verilerek geniş bir kanun teklifi halinde, Ve
kâletin de buna iştiraki suretiyle getirilmesini 
teklif etmektedir. 

Durumu sizlere kısaca arz edeyim. Taş ocak
ları hakkındaki muameleler 1317 senesinde ka
bul edilmiş olan Nizamnameye göre icra edil
mektedir. O zaman bu muameleleri İktisat Ve
kâleti yanardı ve Orman Umum Müdürlüğü 
Ticaret Vekâletine bağlı olduğu için bu daire 
tarafından tedvir edilirdi, bilâhara Ziraat Ve
kâletinin kurulması ve Orman Umum Müdür-
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lüğünün de bu vekâlete bağtanmasiyle taş ocak
larının idaresi iktisat Vekâleti uhdesinde kaldı. 

Bilâhara 4268 sayılı Kanunla bu işin hu
susi idarelerce tedviri kabul edildi. Bili
yorsunuz ki, son zamanlarda taş ocakları
nın kontrolü ehemmiyet kesbetmiş bulun
maktadır. Çünkü, bunlar kontrolsüz yapılacak 
olursa gerek varidat bakımından gerek bu va
ridatın tahsilatı bakımından hakikaten müşkül 
vaziyetler husule gelebilir. Yüksek Meclisinizin 
1954 senesinde kabul etmiş olduğu Maden Ka
nunu ile 4268 sayılı Kanun, yani taş ocakları
nın ne şekilde muamele görecekleri hakkındaki 
madde de ortadan kaldırılmış oldu. Çünkü, son 
çıkan Maden Kanunu 4268 sayılı Kanunu orta
dan kaldırmıştır. Bu itibarla taş ocakları mua
melâtının tedviri ve varidatının tahsili işi mu
allâkta kalmıştır. Buna ait vergi ve resmi kim 
tahsil edecek? Bu iş malûm değildir. Ben bu 
boşluğu doldurmak maksadiyle kanun teklifimi 
yüksek huzurunuza getirmiş bulunmaktayım. 
Bu teklif kabul edilmezse, taş ocaklarının kon
trolünü kim yapacak ve varidatı kime aidola-
caktır? Bu mesele tamamen muallâkta kalacak
tır. Bu itibarla teklifimin kabulünü rica ediyo
rum. Hidayet Aydmer arkadaşımız geniş mâ
nada bir kanun getirelim diyorlar. 200 - 300 
maddelik kanun teklifini iktisat ve Ticaret Ba
kanlığının getirmesi şayanı temennidir. Bu iti
barla kanunun kabulünü Yüksek Heyetinizden 
rica ediyorum. 

RElS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Hida

yet Aydmer arkadaşımız diyor ki, Anayasanın 
bir hükmüne istinaden her hangi bir rüsumu an
cak kanuna müsteniden almalıyız. Nitekim, Ma
adin Nizamnamesini değiştirerek onun yerine 
Maden Kanununu ikame ettik. Bu kanuna göre 
maadin rüsumatı alınmaktadır. Taş ocakları rü
sumatı ise 1317 den beri bir nizamnameye isti-
nadetmektedir. Nasıl Anayasanın hükmüne da
yanarak Maadin Nizamnamesini değiştirdikse 
yine bu hükmün icabı olarak Toş Ocakları Ni
zamnamesini de değiştirelim, diyor, ve bu se
beple arkadaşımızın teklifinin komisyona iade
sini ye komisyonun bu nizamname yerine kaim 
olacak kanunu hazırlamasını talebediyor. 

Malûmu âliniz, bir kanun teklifi ya mebus
lar tarafından yapılır veyahut hükümet tara
fından gelir. Bir komisyon durup dururken ka-
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nun tasarısı hazırlıyamaz. Ancak kendisine ge
len işlerle meşkul olur. Kendisine gelen bir işi 
ya kabul eder, yahut reddeder. Komisyonlar 
Baha Akşit arkadaşımızın teklifini yerinde gör
müş ve boşluğu doldurur düşüncesiyle kabul 
edilmiştir. 

Hakikaten 1954 yılında yapılan Mâden Ka
nunu taş ocakları rüsumatını muallâkta bırak
mıştır. Bunları bir hükme bağlamak lâzımdır. 
Bu hükmün, taş ocakları için getirilecek kanun 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Kaldı ki, bu teklifi ko
misyona iade ederseniz, komisyonda her hangi 
bir mebus veya Hükümet tarafından gelmiş bir 
kanun teklifi veya lâyihası olmadığı için komis
yon hiçbir işlem yapamıyacaktır. 

Bu itibarla Hidayet Aydmer arkadaşımızın 
talebi nizamname, ve usule göre yapılması müm
kün olmıyan bir taleptir. Bunun kabul edilme-
mesiyle; teklifin müzakeresinin devamını ve bu ih
tiyacın giderilmesi için bir an evvel teklifin ka
bulüne karar verilmesini istirham ederim. 

RElS — Efendim, oylarını vermiyen arkadaş 
varsa lütfen kullanmalarını rica ediyoruz. Oy
lama muamelesi bitmiştir, efendim. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, konuşan arkadaşlarımız, mev-
zuubahis kanunun Taş Ocakları Nizamnamesiyle 
alâkası olmadığını beyan buyurdular. Halbuki 
teklifleri taş ocaklarını idarei hususiye tedvir 
eder ve rüsumu tahsil eder mealindedir. Taş 
Ocakları Nizamnamesinin hususi idarenin hak
larını ve memleket ihtiyaçlarını ne dereceye ka
dar tatmin ettiğini Ankara Vilâyetinin demin 
arz ettiğim umumi meclisin kararma atfen Da
hiliye Vekâletine yazdığı tezkereyi aynen oku
makla teyidetmek istiyorum. 

Dahiliye Vekâletine 
Taş Ocakları Nizamnamesine göre cibayet 

olunan ocaklar rüsumu özel idare varidatının 
mühim bir kısmını teşkil ettiği halde nizamna
me hükümlerine göre ruhsatname almaksızın rü
sum kaçakçılığı yapanlarla esaslı mücadele ya
pılmaması yüzünden bu varidatın büyük ölçü
de zıyaa uğramakta olduğundan, diğer vergi 
kaçakçıları hakkında tatbik olunan müessir hü
kümlerin rüsum kaçakçıları hakkında da uygu
lanması için bir kanun tasarısı hazırlanması hu
susunda temennide bulunulmasına dair umumi 

. 1956 O : 1 
i meclisçe ittihaz olunan karar ile eki ilişik ola* 

rak sunulmuştur. 
özel idare gelirlerinin zıya'dan vikayesini 

sağlıyacak kanuni tedbirlerin alınmasına emir 
ve müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Ankara Valisi Y. 

Arkadaşlar, eskiden beri usulcü olan M. Da
im Süalp arkadaşımız benim teklifim hakkında, 
bir kanun teklifi, yani Taş Ocakları Nizamna-
meşinin kanun haline getiren bir teklif meveud-
olmadığmı beyan etmektedir, halbuki bir en
cümen kendisine gelen noksan bir kanunu her 
zaman tamamlıyabilir. Ben Hükümetten soruyo
rum: Taş Ocakları Nizamnamesini kanun hali
ne getirmek için bir teklif getirecekler midir, 
getirmiyecekler midir? Getirmiyeceklerse, biz 
getirelim. Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki, rü
sumun cibayeti hakkında bir kanunu kabul ede
lim, sonra nizamnamenin kanun haline getiril
mesi icabediyorsa ayrı bir kanun getirilsin. 

Arkadaşlar; kanunlarımızın adedi yedi bini 
bulmuştur. Bir mevzu için mütaaddit kanunlar 
çıkarılması doğru değildir. Biz artık mükem
meliyete doğru gideceğiz. Bu sebeple encümene 
iade edilsin ve iradei padişahiden bahseden bir 
nizamname bu memlekette hâlâ meriyette kal
masın. Huzuru âlinizde Hükümetten soruyorum: 
Taş Ocakları Nizamnamesini kaldıracak olan 
kanunu getirecekler midir, ne zaman getirecek
ledir?. Eğer getireceklerse ona göre hareket ede
lim, getirmiyeceklerse ona göre hareket edelim. 

EKREM ANIT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, 54 sene gibi bir zamandanberi 
tatbik olunan bir nizamname var, Taş ocak
ları nizamnamesi. Arkadaşım bu nizamname mu
cibince taş ocaklarından almagelmekte olan nis
pî ve mukarrer resimlerin özel idarelere terk edil
mesini tazammun eden bir kanun lâyihası geti
rilmesi temennisinde bulundu. 

Yüksek müsamahalarınızı suiistimal etme 
mek şartiyle, müsaade buyurursanız kısa ola
rak, şimdiye kadar hangi kanun]a özel idarelere 
tanınmış ve bu hak neden reffedilmiş, ve neden 
bugün tekrar özel idarelere verilmek isteniyor, 
bunları arz edeceğim. 

Taş ocakları 608 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesini mütaakıp mezkûr kanunun birinci 
maddesinde tadadolunanlar dışında bırakılarak 
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Bilâhare kabul olunan 3504 sayılı Kanunla 

petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt yatak
ları da Taş Ocakları Nizamnamesinin şümulüne 
ithal olunmuş ise de 608 ve 3504 sayılı kanun
lar, madenlerin arama ve işletilmesi hakkında
ki 4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinde, Maa-
din Nizamnamesiyle bu kanuna tâbi madenler 
tadadolunmuş ve bu meyanda evvelce Taş Ocak
ları Nizamnamesine tâbi maddelerin, Maden Ni
zamnamesiyle 4268 sayılı Kanun hükümlerine 
tâbi tutularak taş ocakları da Taş Ocakları Ni
zamnamesi mucibince il özel idarelerine bırakıl
mıştı. 

4628 sayılı Kanun, 6309 sayılı Maadin Kanu
nunun 158 nci maddesiyle meriyet mevkiinden 
kaldırılırken taş ocakları mevzuatında bir gûna 
değişiklik yapılması düşünülmemiş bulunduğuna 
nazaran, 4268 sayılı Kanunun ilgasına kadar vi
lâyet hususi idarelerine aidolan taş ocaklarından 
alman nispî ve mukarrer resimlerin kemafissa-
bık il özel idareleri tarafından tahsili icabetmek-
tedir. 

Ancak, 442 sayılı Kanunun köy gelirlerine 
ait 17 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında, köy sı
nırı içindeki taş, kireç, tuğla, kiremit, çorak ve 
saire gibi ocaklardan alınacak paranın (50 - 100 
metre nısıf kutur) köy sandığına aidolduğunu 
tasrih etmiştir. 

Manevi şahsiyeti haiz ve müstakil birer ida
re olan köylerimizin Köy Kanununun tahmil et
tiği ve ifasına mecbur kıldığı köy hizmetlerinin 
göı ülm esinde mühim bir rol oynıyacak olan Taş 
ocakları Resimlerinin Köy Kanununun koyduğu 
kayıt ve şartlar dairesinde köy hizmetlerine terk-
edilmesinin muvafık olacağı kanaatindeyim. Bu 
sebeple Baha Akşit arkadaşımın kanun teklifi
nin Bütçe Encümenince tadil edildiği şekilde 
kabulünü rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, tasvip Yüksek 
Heyetinizindir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Hükü
metten bir sualim var. 

REİS —• Müsaade buyurun. Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA ÖMER FA

RUK S ANAÇ (Elâzığ) —Muhterem arkadaşlar, 
vaziyeti bilhassa benden evvel konuşan Ekrem 
Anıt ve Mehmet Daim Süalp arkadaşlarımız tavzih 
etmiş bulundular. Yüksek Heyetiniz bu durumu 
ile tenevvür etmiş görünmektedir. Komisyonu
muz, Köy Kanununa taallûk eden hususatı mah-
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fuz tutmuş olduğuna göre Muhterem Hidayet 
Aydmer arkadaşımızın talika matuf takrirleri 
kanaatimizce mesnetten âri bulunmaktadır. Fil
hakika bugün Taş ocakları Nizamnamesi mer'i 
bir hükümdür. Fakat bunun yanında 4262 sa
yılı Kanunun ikinöf maddesinin birinci fıkrası 
hükmü ki rüsumat ve muamelâtın tedvirine ait 
608 sayılı Kanundaki hükümleri mahfuz tut
maktadır.) Bilâhara 6309 sayılı Kanunda, mün
hasıran esbabı mucibede mahfuz tutulması kay
dı bulunmasına rağmen zühulen, konulmuştur. 
Bu itibarla, halen tatbikatta 6309 sayılı Kanu
nun neşri tarihi olan 1954 ten bugüne kadar rü
sumatın tahsili yani münhasıran idari muamele 
hesabiyle, tatbikatta bilhassa pratik olması ica-
beden taş ocakları muamelâtı sekteye uğruyor. 
Esasen Dahiliye Vekâleti kanunun esbabı muci-
besindeki bu hükümden faydalanarak tatbikatta 
hâlâ eski fiilî vaziyeti devam ettirmektedir. Şim
di bâzı idari makamlarca vaziyetin teşevvüşle 
karşılanması bakımından muamelâta ait işler ko
laylıkla görülmemektedir. Baha Akşit arkadaşı
mızın teklifi bu tereddüdü gidermeye matuftur. 
Ve fiilî vaziyetle tetabuk etmektedir. Esasen Da
hiliye Vekâleti, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
bunu kabul ediyor. Muhterem Hidayet Aydmer 
arkadaşımızın Taş ocakları Nizamnamesinin ta-
dilen ve yeni şekilde tedvini yolundaki temenni
si hakikat halde bizce de iltihaka değer görül
mektedir. 

Fakat bu talep, yani Hükümetten bu mevzu
da, yapılacak mıdır, yapılmıyacak mıdır şeklin
deki bir sual, bu kanunun reddi veya tehiri için 
kâfi bir sebep olamaz kanaatindeyim. (Bravo 
sesleıi) Bu itibarla kabulünü istirham ediyorum. 

BAHRİ TURGUT OlvAYGUN (Tunceli) — 
Muhterem arkadaşlar, kanun bugünkü haliyle 
basit gibi gözükmektedir, halbuki haddi zatında 
öyle değildir. Bu kanun rüsum temin etmekle 
beraber aynı zamanda memleketin inşa ve ima
rında ehemmiyeti olan bir kanundur. Tabiî ve 
tarihî ömrünü doldurmuş bir nizamname ile 
amel etmek, o hükümlerle bağlı kalmak elbette 
doğru değildir. Bundan başka bu kanuna ilmî 
ve akademik bir hüviyet vererek üzerinde uzun 
boylu münakaşalara da pek imkân vermemek 
iktiza eder kanaatindeyim. İşin en pratik, en 
amelî cephesi bu kanunun Heyeti Aliyeniz tara
fından kabulüdür. Eğer tatbikatta hata görü
lürse bertaraf edilebilir. Bundan başka diğer 
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arkadaşlarımızın her biri kanun teklif etmek 
hakkını haizdir. Bu salâhiyetlerini istimal bu-
yurabilirler. Teklif Dahiliye Vekâletinden geç
miş olduğuna göre bu kanunun kabul edilmesi 
lüzumuna kaani bulunmaktayım. Takdir Heyeti 
Celılenizindir. 

RElS — Karayolları Yapımı İçin Girişilecek 
Sâri Taahhüt işlerinde Kullanılmak Üzere Bono 
İhracına Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihasına (279) arkadaş iştirak etmiş, 
(279) oyla kanun kabul edilmiştir. 

Yeniden Yapılacak Su işleri için Gelecek yıl
lara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet 
Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 
6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihasına; (272) arkadaş iştirak etmiş ve (272) 
oyla kanun kabul edilmiştir, efendim. 

Heyeti umumiyesi üzerinde başka söz istiyen 
var mı, efendim? (Yok sesleri) Bu hususta bir 
takrir var, okutuyorum. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Hükü
metten sual soruyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları 

muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idaresine aidolduğu hakkında en-
cümenlerce tadilen kabul edilen teklifi Yüksek 
Umumi Heyetçe filhal kabule şayan değildir. 
Aşağıdaki hususların ikmali için, işin esas en
cümeni olan iktisat Encümenine iadesini arz ve 
teklif ederim. Şöyle ki : 

Mevzuu bahis teklif, Taş Ocakları Nizamna
mesi mucibince alınmakta olan rüsumun vilâ
yetler hususi muhasebesince tahsilini istihdaf 
etmektedir. Halbuki Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 85 nci maddesi, her türlü vergi ve re
simlerin bir kanunla tarh ve cibayet edilebile
ceğini tasrih etmekte olmasına göre esasen böy
le bir nizamnameye müsteniden resim tahsili 
doğru değildir. Gerçi aynı madde kanunları tan
zim edilinceye kadar, evvelden beri alınmakta 
olan resimlerin tahsiline cevaz vermekte ise de 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabulü tarihinden 
beri geçen otuz küsur sene içinde Taş Ocakları 
Nizamnamesinde derpiş edilen resim hakkında 
bir kanun tedvin edilmemesi mucibi tenkiddir; 
nitekim evvelki devrede Maadin Nizamnamesi-
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nin ilgasiyle maden kanunu kabul edilirken 
taş ocakları hakkında da bir kanun getirileceği 
hükümetçe va'dü beyan edildiği halde bu ka
nunun hâlâ getirilmemesi yüzünden hâsıl olan 
boşluklardan yalnız birini hal için Baha Akşit 
tarafından bu teklif getirilmiştir. Bu teklif me
selenin esasını, yani Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 85 nci maddesinin emrettiği her türlü 
vergi ve resimlerin bir kanunla tarh ve tahsili 
lâzımgeldiği ve kanuna istinadetmiyen resimler 
hakkında kanun tedvini lüzumu hakkında em
rini yerine getirmemekte olduğundan mesele
nin tam şekilde halli ve zamanımızda çok ehem
miyet kesbeden taş ve kum ocakları hakkında 
ihtiyaçlara cevap verecek ve alınacak resimleri 
de taknin edecek bir metnin mesbuk vait veç
hile hükümet tarafından getirilmesi veya bizzat; 
encümence bu cihetin ikmali için teklifin esas 
bakımından tetkik mercii olan iktisat Encüme
nine iadesini arz ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Ay diner 

REÎS — Verilen takriri oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etnıiy enler... Takrir ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Taş Ocakları Muamelâtının Tedviri ve Varida
tının Tahsilinin Vilâyet Hususi İdarelerine 

Aidolduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Taş ocakları, Taş Ocakları 
Nizamnamesine uyularak doğrudan doğruya vi
lâyetler tarafından taliplerine ihale olunur. 

Taş ocaklarına mütaallik nispî ve mukarrer 
resimlerle harçlar, Köy Kanunu ile kabul edi
len haklar mahfuz kalmak şartiyle vilâyet hu
susi idareleri tarafından tahsil olunur. 

RElS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 6309 numaralı Ma
den Kanununun yürürlüğe girdiği 11 . I I I . 1954 
tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar tahakkuk veya tahsil edilmiş olan nis
pî ve mukarrer resimlerle harçlar vilâyet husu
si idarelerine aittir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler,.. Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Btı kanun neşri tarihinden 

itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ie-
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

6 Şubat Pazartesi saat 15 te toplanmak üze
re tnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

— » 

B — TAHRÎRİ SUAL 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel/ 
in, 1950 yılından beri inşasına başlanılan çimen
to fabrikaları ile termik ve hidro - elektrik san
trallerine ve Sarıyar Barajından elde edilecek 
yıllık enerji miktarına dair sualine İşletmeler 
Vekili Samet AğaoğuVnun tahrirî cevabı (7/126) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın İşletmeler Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

Gazianteb Mebusu 
S. Kuranel 

I - 1. 1950 yılından buyana kaç. çimento 
fabrikasına başlanılmış ve bunlardan kaçı ik
mal edilmiştir. Bu fabrikaların tutarı nedir? 

2. Bu fabrikaların ortalama yıllık çimen
to istihsali ne kadardır? 

3. Türkiye'nin 1955 yılı çimento istihlâki 
no kadar olmuştur? 

4. Yapılan fabrikalardan birinin meselâ 
(Gazianteb'in) yıllık ortalama istihsali ne ola
caktır? 

5. Gazianteb Çimento Fabrikasının istihlâk 
sahası nerelerdir. Bu sahaların 1955 yılı çimen
to istihlâki ne olmuştur? 

II - 1. 1950 yılından buyana Etibank 
Umum Müdürlüğü eliyle hangi termik ve hid
ro elektrik santralleri yapılmaktadır? 

2. Bunların maliyeti veya keşif tutarı, el
de edilecek enerji miktarı (kilovat - kilovat sa
at) 

3. Bu santrallerden meselâ Sarıyar Barajı
nın maliyeti, elde edilecek yıllık enerji miktarı 
(kilovat - kilovat saat) ve beher kilovat saatin 
maliyeti. 

5. Sarıyar Barajından elde edilecek takatin 

istihlâk sahası nerelerdir. Bu sahaların bugün
kü elektrik sarfiyatı ne kadardır. 

6. İhale bedeli ile bugüne kadar sarf olu
nan meblâğ ve maliyeti ne kadardır? 

T. C. 
işletmeler Vekâleti 

Etücl ve Plân Kurulu Başkanlığı 
Özel : 4/126 

2 . I I . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6.1.1956 tarih ve Umumi Kâtip, Kanunlar 

Md. 7-126/2123-9748 sayılı yazıya cevap: 
1950 yılından sonraki çimento fabrikaları 

inşaatı veya tevsiatı ile termik ve hidroelektrik 
santralleri ve bu meyanda Sarıvar Barajı hak
kında Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 
tarafından verilen tahrirî sual takririne ait ce
vabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Sual 1. a) 1950 yılından bu yana kaç çi
mento fabrikasına başlanmış ve kaçı ikmal edil
miştir ? 

b) Tutarları nedir? 
Cevap : a) 1950 yılından sonra; 1952 yılı 

başlarından 100 - 110 000 ton kapasiteli Sivas 
Çimento Fabrikasının tevsi ünitesi, 1953 orta
larında 150 000 ton kapasiteli İzmir Çimento 
Fabrikası, 1953 yılı sonlarında ve 1954 yılı baş
larında her biri 100 000 ton kapasiteli 2 üniteli 
Darıca Çimento Fabrikası ile 100 000 ton kapa
siteli Zeytinburnu Fabrikasına ait tevsi ünitesi 
ve aynı tarihlerde Kartal Fabrikasının 120 000 
ton kapasiteli döner fırın tevsi ünitesi işletme
ye alınmıştır. 

- . 5 1 -
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1953 ve 1954 yıllarında ihale edilmiş bulunan 

ye ceman 120 000 ton kapasiteli olan Ankara Çi
mento Fabrikasının 85 000 ton kapasiteli döner 
fırın ünitesi enerji teminine bağlı olarak tahmi
nen 1956 yılı Nisan ayında, Darıca Fabrikasının 
100 000 ton yıl kapasiteli 3 - tevsi ünite
si tahminen Mayıs ayında, Ankara Fabrikasının 
30 - 35 000 ton yıl kapasiteli şakuli fırın üni
tesi de 1956 sonlarında faaliyete geçecektir. 

Şirketle ilgili olmıyan yukarıki fabrikalar 
dışında Türkiye Çimento Sanayii tarafından ele 
alınmış ve bilâhara ikisi hususi teşebbüse dev
redilmiş 14 tesis üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
14 tesisin kapasiteler yekûnu 1 450 000 ton yıl 
olup bu tesisler, 1956 sonundan veya 1957 kam
panyasından itibaren 1958 yılı ortalarında sıra-
siyle işletmeye alınacaklardır. 

b) Yukarda verilen izahattan görüleceği 
veçhile tipleri ve kuruluş zamanları değişik olan 
ve bâzıları da mevcut bir fabrikanın tevsiinden 
ibaret yeni tesislerin maliyet bedelleri birbirin
den oldukça farklı bir şekilde tezahür etmek 
zaruretindedir. Meselâ İzmir Çimento Fabrikası 
takriben 12 500 000 TL. na mal olmuş, buna mu
kabil Ankara Çimento Fabrikası iki ünitesi için 
19 500 000 TL. lık envestisman programı yapıl
mıştır. Sivas Çimento Fabrikasının tevsi ünite
si için 7,5 milyon liralık bir yatırım yapmak 
icabetmiştir. Diğer yeni tesisler hususi teşekkül
ler tarafından kunüduğu cihetle, maliyetleri 
hakkında elimizde bir bilgi mevcut değildir. 

Sual 2. Kurulan fabrikaların yıllık istih
salleri ne olmuştur? 

Cevap : Mevcut fabrikaların yıllık istihsal
leri ceman : 1948 yılında 344 000 ton, 1950 yı
lında 395 000, ton 1952 yılında 458 000 ton, 1954 
yılında 700 000 ton ve 1955 yılında ise 819 000 
tondur. 

Sual 3. Türkiye'nin çimento istihlâki ne ka
dardır ? 

Cevap : Türkiye'nin çimento istihlâki 1948 
yılında nüfus başına 22 Kg. olmak üzere 550 000 
ton, 1952 yılında 36 Kg. nüfus olmak üzere 
804 000 ton, 1954 yılında 60 Kg. nüfus olmak 
üzere 1 315 000 tondur. Fabrikaların 12 ay zar
fında imâl ve sevk ettikleri çimentolar ile ithâl 
çimentosu rakamlarına göre 1955 yılı zarfındaki 
çimento, istihlâkinin, nüfus başına takriben 66 
Kg. a, tonaj istihlâki de ceman 1 619 000 tona 
baliğ olmuş. bulunmaktadır. 
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Sual 4. Yapılan fabrikaalrdan birinin, me

selâ Gazianteb'in yıllık ortalama istihsali ne 
olacaktır? 

Cevap : Gazianteb Çimento Fabrikasının 
günlük kapasitesi + % 10 ile 250 tondur. Se
nevi istihsalinin ise + % 10 ile 85 000 ton olaca
ğı ümidedilmektedir. 

Sual 5. Gazianteb Fabrikasının çimentosu 
için mevzubahsolacak istihlâk sahaları hangi
leridir? 

Cevap : Kurulan yeni tesisler de nazarı iti
bara alınmak suretiyle Gazianteb Fabrikası için 
düşünülmüş bulunan istihlâk sahaları : Gazian
teb, Urfa ve Maraş vilâyetlerinin tamamı ve Ma
latya vilâyetinin de 1/4 ünden ibarettir. Bu hav
zada bugün takriben 1 141 755 kadar bir nüfus 
mevcuttur. Bu itibarla Gazianteb Çimento Fab
rikasının nüfus başına takriben 75 Kg. çimento 
temin edebileceği anlaşılmaktadır. 

Bugün çimento satışının şartları göz önün
de bulundurulursa, 1955 yılı içinde bu havza
nın ne kadar çimento sarf ettiğini tesbit etmenin 
maddeten imkânsız olacağı anlaşılır. Bu istihlâ
ki, jnıkarda bildirilen ve nüfus başına düşen di
ğer istihlâkler ile mukayese suretiyle bulmak 
mümkün olabilir. 

Sual 1. 1950 yılından bu yana Etibank 
Umum Müdürlüğü eliyle hangi termik ve hid-
ro - elektrik santralleri yapılmaktadır? 

Cevap 1. 1950 yılından bu yana Etibank 
Umum Müdürlüğü eliyle yapılmakta olan termik 
bölge santralleri; Çatalağzı santrali tevsii ile 
Tunçbilek ve Soma santralleri, hidro - elektrik 
bölge santralleri ise; Hazar ve Sarıyar santralle
ridir. 

Sual 2. Bunların maliyeti veya keşif tutarı 
elde edilecek enerji miktarı (Kilovat - kilovat sa
at). 

Cevap 2. Çatalağzı santrali tevsiatı işi; mev
cut 60 000 kilovattık.santrale beheri 20 000 kilo
vattık üç aded komple ünitenin daha ilâvesiyle 
bir misline, yani 120 000 kilovattık bir takate 
iblâğından ibarettir. 1953 sonbaharında başlanmış 
olan iş bu tevsiat işi programa göre inkişaf etmiş 
olup bundan dört ay evvel birinci ünitesi, geçen 
ay da ikinci ünitesi servise alınmıştır. Üçüncü 
ünitenin ise 2 ay sonra işletmeye girmesi ve bu 
işin böylece ikmali beklenmektedir. 

İlk 60 000 kilovattık santralde, brüt olarak 
senede takriben 375 000 000 kilovat saatlik enerji 
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istihsal edilmekte, bunun tıet olarak takriben 
125 000 000 kilovat saatlik kısmı Zonguldak böl
gesine ve 200 000 000 kilovat saatlik kısmı da 
Çatalağzı - İstanbul enerji nakil hattı vasıtasiy-
le İstanbul'a, sevk edilmekte idi. Ancak, ihtiya
cın çokluğu dolayısiyle santral âzami kapasitesi 
ile ve yedeksiz olarak çalışmakta, gerekli reviz
yon yapılmamakta idi. Adı geçen tevsiatm ikmali 
ile hem bu sıkışık ve ehemmiyetsiz durum ıslah 
edilecek, hem de santralin senelik enerji istihsali 
brüt olarak 575 000 000 kilovat saate iblâğ, ya
ni brüt olarak 200 000 000 kilovat saat tezyide-
dilmiş olacaktır ki, bu net olarak 175 000 000 ki-
lovatsaatlik bir teslimat demektir. Bu ilâve ener
ji ve Kuzey - Batı Anadolu şebekesine verilerek 
bir taraftan yine Zonguldak, İzmit ve İstanbul 
havalisine, bir taraftan da halen ikmal edilmek
te bulunan Çatalağzı - Karabük - Kırıkkale - An
kara enerji nakil hatları ve transformatör istas
yonları vasıtasiyle Karabük, Kırıkkale sanayii 
ile Ankara şehrine tevzi edilecektir. 

İşbu tevsiat işi 49 900 000 liraya mal olacak
tır. Bunun takriben 30 000 000 lira tutan dış 
ödemeleri kredi esası üzerinden yapılmaktadır. 

Tavşanlı civarında kurulmakta olan Tunçbi-
lek Termik Santrali beheri 30 000 kilovatlık iki 
üniteden mürekkep 60 000 kilovatlık bir santral 
olup ileride nispeten az bir masrafla 3 ncü bir 
ünitenin de ilâvesine müsait durumdadır. 1954 
yılı başlarında inşasına başlanmış olan bu sant
ral de 2 ay sonra ikmal edilmiş olacaktır. Bu sant
ral Kuzey - Batı Anadolu Şebekesine net olarak 
senede takriben 300 000 000 kilovatsaatlik ener
ji verebilecektir. Bu santral 44 300 000 liraya 
mal olacaktır. Bunun takriben 28 000 000 lira 
tutan dış ödemeleri keza kredi esası üzerinden ya
pılmaktadır. 

Soma Termik Santrali beheri 20 000 kilovat
lık iki üniteden mürekkep 40 000 kilovatlık bir 
santral olup ileride nispeten az bir masrafla 
3 ncü bir ünitenin de ilâvesine müsait bir du
rumdadır. 1954 yılı sonlarında inşasına başlan
mış olan bu santral, içinde bulunduğumuz yılın 
sonlarına doğru işletmeye açılmış olacaktır. 
Bu santral, Batı - Anadolu şebekesine net ola
rak senede takriben 180 000 000 kilovat saatlik 
enerji verebilecektir. 

Bu santral 34 500 000 liraya mal olacaktır. 
Bunun 18 000 000 lira kadar tutan dış ödeme
leri kredi esası üzerinden yapılmaktadır 
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Yukarda arz ve izah olunan bu üç termik 

santral kömür havzaları içinde kurulmakta olup, 
her biri bulundukları havzanın kömür veya 
linyit istihsalinin ticari değeri az olan veya sa
tışı mümkün olmıyan kısımlarını yakmak üzere 
imal ve inşa edilmektedirler. 

Hazar Hidro - Elektrik santrali, ( 6000) ki
lovatlık olup, 12 000 kilovata yani bir misline 
kolayca kabili tevsi olacak surette kurulmakta
dır. 1952 senesinde ihale edilmiş olan bu tesis 
Ergani Maden İşletmemiz ile Elâzığ Şehrine 
lüzumlu enerjiyi nakledecek tesisleri de ihtiva. 
etmektedir. Ayrıca, Hazar Gölünden su alma 
ağzı ile 4 Km. uzunluğundaki isale tüneli Dev
let Su İşleri tarafından inşa edilmekte olup, 
tekmil tesis bu tünelin ikmali tarihinde yani 
her halde bu yıl sonundan evvel faailyete geçe
bilecektir. Santralin tevsiat hazırlıklarına da 
başlanmıştır. Tünel ve santral tevsiatı ile bir
likte tekmil proje takriben 18 000 000 liraya mal 
olaeak ve ihtiyaca göre senede takriben 
•50 000 000 kilovat saate kadar enerji istihsal 
edebilecektir. 

Sarıyar Hidro - Elektrik Santrali şimdilik 
beheri 40 000 kilovatlık iki komple üniteden 
mürekkep 80 000 kilovat takatinde inşa edil
mektedir. Esas itibariyle, bir beton baraj, isale 
tüneli ve santral binası ile santral civarındaki 
müteferrik sınai ve sosyal tesislerden terek-
kübetmektedir. Baraj ve tünel ile santral binası, 
az bir masrafla iki aded daha ünitenin ilâve
sini mümkün kılacak durumdadır. 

1951 yılında inşasına başlanmış olan bu san
tralin birinci ünitesinin tecrübelerine içinde bu
lunduğumuz yıl sonunda, tam takatle ve emni
yetle işletmesine de 1957 İlkbaharında geçile
bilmesi için gayret sarf olunmaktadır. 

Bu santral, brüt olarak senede takriben 
400 000 000 kilovat saat istihsal edecektir. Bu 
miktar, teslim yerlerinde net olarak 370 000 000 
kilovat saatlik bir enerjiye tekabül etmektedir. 
238 000 000 liraya mal olacak olan bu santralin 
dış ödemeleri yekûnu takriben 75 000 000 lira 
olup mühim bir kısmı Marshall Direk Yardımın
dan sağlanmıştır. Dâhilde sarf olunan paranın 
takriben 27 000 000 lirası, baraj gölü istimlâki
ne sarf edilmektedir. Bundan başka, yukarda-
ki umumi yekûna dâhil olup takriben 18 000 000 
liraya baliğ olan ve Etibankm malı bulunan bir-
çok inşaat teçhizatı ve vesaiti, ilerde diğer bir 
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barajın inşasında kullanılabilmek üzere, elde 
kalmaktadır. 

Sual 3. Bu santrallerden meselâ Sanyaı-
Barajının maliyeti, elde edilecek yıllık enerji 
miktarı (kilovat - kilovat saat) ve beher kilovat 
saatin maliyeti? 

Cevap 3. Sarıyar Santrali maliyeti; yukar
da arz ve izah olunduğu üzere, hava hatları ve 
muhtelif şehirlerde yapılmakta olan transforma
tör istasyonları dahil 238 000 0000 lira, takati 
80 000 kilovat, brüt olarak yıllık enerji istihsali 
400 000 000 kilovat saattir. Bu istihsalin beher 
kilovat saatine maliyet bedeli, her hangi bir 
kâr hariç olarak 3,5 kuruş civarında olacaktır. 

Sual 4. Sarıyar Barajının elde edilecek ta
kati istihlâk sahası nerelerdir? Bu sahaların bu
günkü elektrik sarfiyatı ne kadardır? 

Cevap 4. Sarıyar Santralinden istihsal olu
nacak enerji Kuzey - Batı Anadolu Enterkon-
neksiyon şebekesine verilecektir. Bu şebekeyi, 
yukarda arz olunan Çatalağzı ve Tunçbilek Ter
mik santrallerinden başka, Devlet Su işleri ta
rafından kurulmakta olan 128 000 kilovattık ve 
senelik brüt istihsali 360 000 000 kilovat saat 
olan Hirfanlı Santrali de tağdiye edecektir. 

Kuzey - Batı Anadolu Enterkonneksiyon şe
bekesi ise, Çatalağzı - istanbul, Çatalağzı - Ka
rabük - Kırıkkale - Ankara - Sarıyar - Adapaza
rı, Adapazarı - Paşalar, Tunçbilek - Kütahya -
Afyon, Paşalar - Bursa ve Paşalar - Eskişehir 
enerji nakil hatları ile bu mevkilerdeki transfor
matör istasyonlarından müteşekkil olup takri
ben 130 000 000 liraya mal olmaktadır. (Bu be
delin yarısına yakın kısmı dövizdir) Bunlardan 
Çatalağzı - İstanbul hâlen işlemekte olup, Ça
talağzı - Ankara kısmı ile Tunçbilek - Paşalar, 
Paşalar - Bursa ve Paşalar - Eskişehir kısmının 
önümüzdeki baharda, Ankara - Sarıyar - Adapa
zarı - Paşalar kısmının Haziran sonunda, Tunç
bilek - Kütahya - Afyon kısmının ise yıl sonunda 
işletmeye açılmasına gayret edilmektedir. 

Demek ki, Sarıyar Santrali; Çatalağzı, Tunç
bilek ve Hirfanlı santralleri ile beraber bu şe
bekeyi besliyeeektir. Tabiatiyle, Hirfanlı ve Sa
rıyar bitmeden evvel bu şebekeyi, yakında ik
mal edileceklerini yukarda arz ettiğimiz Tunç
bilek ve Çatalağzı santralleri besliyecekier ve 
yukarda adı geçen sanayi merkezleri ile şehir
ler, tnterkonneksiyon şebekesi peyderpey ikmal 
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edildikçe de bu enerjiden faydalanmış olacak
lardır. Bu sahaların, yani yukarda zikredilen 
şehirlerin ve sanayiin 1956 yılı sonunda elektrik 
takati ihtiyaçlarının 270 000 kilovat kadar ola
cağı tahmin edilmektedir. Kuzey - Batı Anado
lu şebekesini besliyecek olan ve önümüzdeki ay
lardan itibaren tam takatla çalışmaya başlıya-
cak olan Çatalağzı ve Tunçbilek santralleri ile 
iyi mahrukat yakan Silâhtar, İzmit Selüloz, Ka
rabük ve Ankara gibi sınaî veya şehir santral
lerinin mecmu enstale takatleri yekûnu ise 
330 000 kilovat etmektedir ki, aradaki 60 000 
kilo vatlık fark zayiatı ve bir miktar yedeği teş
kil edecektir. 

Mevzuun senelik enerji yani kilovat saat is
tihlâki bakımından etüdü de müşabih neticeyi 
vermektedir. 

Sual 5. İhale bedeli ile bugüne kadar sarf 
olunan meblâğ ve maliyeti ne kadardır! 

Cevap 5. Sarıyar Santralinin 238 000 000 
liraya mal olacağı, yukarda arz olunmuştu. Bu 
bedelden 1955 yılı sonuna kadar 133 000 000 li
rası sarf edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sinob Bîebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, 
Kars'ta 150 kuruştan satılan 50 ton demir sacın 
mevzu kâr hadleri ile âzami fiyatlara uygun 
olup olmadığına dair sual takririne İktisat ve Ti
caret Yekili Fahrettin TTlaş'ın tahrirî cevabı 
(7/116) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kars'ta halen Belediye ve Demokrat Parti 

Başkanı olan Ahmet Yılmaz, Sovyet Rusya'dan 
ithal ettiği (50) ton demir sacı; kilosunu 150 
kuruştan satmakta ve alıcılara da fatura ver
memektedir. 

Emsali saclar istanbul'da Yayla Şirketi ta
rafından (105) kuruştan satılmıştır. 

Gerek bu hesaba ve gerekse yaptırılan di
ğer tetkiklere göre, saçların 150 kuruştan sa
tılması fahiş ve bu husustaki kararnameye de 
muhalif görülmektedir. 

Bu cihet, mahallî gazeteler tarafından ilgi
lilerin ıttılaına ulaştırıldığı halde kanuni bir 
işlem de yapılmamıştır. 

Vatandaşı ızrar eden bu satışın, mevzu kâr 
hadleri ile âzami fiyatlara uygun olup olmadı
ğının iktisat ve Ticaret Vekili tarafından tet-
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I : 3â 3.i 
Mkıyle neticesinin yazılı olarak bildirilmesine 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

17 Ekim 1955 
Sinob Mebusu 

Şerafettin Ayhan 

T. O. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 2 . II . 1956 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

T. B. -M. M. Reisliğine 
Şehir 

20 . X . 1955 tarihli ve 1764 - 833 sayılı yazı
larına karşılıktır : 

Kars'ta 150 kuruştan satılan 50 ton demir 
saçın mevzu kâr hadleriyle âzami fiyatlara uy
gun olup olmadığına dair Sinob Mebusu Şera-
fettin Ayhan tarafından verilen tahrirî sual 
takriri mütalâa olunmuş ve cevabımız aşağıda 
arz edilmiştir. 

Ahmet ve Mehmet Kollektif Şirketleri tara
fından Sovyet Rusya'dan ithal edilen saclarla 
ilgili vesaikin tetkiki neticesinde : 

1. K/951 sayılı Kararın 4 ncü maddesi 
müstehlike parakende • satış yapacak mağaza 
teşkilâtına malik olan toptancıların o mal için 
ayrıca parakendeci kârını da alabileceklerini ka
bul etmekte ise de aynı şehir veya kasaba için
de yapılan bu kabil satışlardaki kâr hadlerinin 

. İ956 Ö : İ 
uygulanmasında o malın parakendeci kârının 
toptan maliyet fiyatı üzerinde hesaplanmasını 
âmir bulunmaktadır. Yapılan tetkikler netice
sinde ise satıcı firmanın bu lâzimeye riayet et-
miyerek sattığı mala evvelâ toptancı kârı ilâve 
ettikten sonra onun üzerinden ayrıca paraken
deci kârı tahakkuk ettirmek suretiyle beher kilo 
için 3,17 kuruş fazla aldığı görülmüştür. 

2. Yine evrak arasında mevcut belgelerde; 
ilk parti olarak 150 kuruştan satılan 50 ton 
levha saca ait fiyat farklarının istihkak sahiple
rine iade edildiğine dair bir kayda tesadüf edile
memiştir. 

3. Kars Valiliğinden 7 . 1 . 1956 tarihli 
ve 31/3 sayılı yazısına ekli olarak alman ve ma
liyete ilâve edildiği anlaşılan masraf unsurları
na ait vesikalardan mühim bir kısmının mevzu
bahis mallara aidoldukları anlaşılamamıştır. 

Bu itabarla yukarıda zikredilen aykırı hare
ketlerden dolayı alâkalı firma hakkında gerek
li takibat icrasını teminen işin vilâyet kâr had
lerini tetkik komisyonu kanaliyle adlî mercilere 
intikal ettirilmesi ve neticesinin işarı lüzumu. 
Kars Valiliğine 23 . I . 1956 tarihli ve 1224 sa
yılı yazımızla bildirilmiştir. 

Takrir sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş 



t ; 32 8.2.195Ö O : 1 
Yeniden Yapılacak Su işleri İçin Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezuniyet Veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

Âza adedi 541 
Rey verenler 272 

Kabul edenler 272 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 257 
Münhal mebusluklar 12 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlıı 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

Ali Ferruh Yüccİ 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Küıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 
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Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM AJAV4U w AV \J AVA 

Bahadır Dülger 
Rıza Topcuoğlu 
Tfont TTITIPPİ 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 
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HATAY 
Ali Muhsin Bereketoglu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Ilüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet încekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman' Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

t : 32 3.2 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayrı Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

. 1966 O : 1 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Memiş ^Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kmık 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünalch 

6URD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süaip 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbas 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Eratanıan 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 



Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

İ : 82 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

3.2.1956 0 : 1 
ZONGULDAK 

Suat Başol 
Nusret Kirişcioğlti 
A vni Yıırdabayrak 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Betıderlioğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik (î.) 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Hazım Türe gün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 

[Beye iştirak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoglu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer ön al 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
A. Hamdı Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrcl 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (î.) 
Ömer Faruk San aç 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ (I.) 
Rıfkı Salim Burçak 

etmiy imler] 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabrı Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâlıattin ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah iz men 
Doğan Köynıen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 
Halis Tökdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin (i.) 
Hüseyin Fırat 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL 

Necini Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Belızat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
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Servet Ekcıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmg 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
îsmet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 

t : 32 3 .2 . 
NÜTİt Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
manoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Cavit Kavurmaeıoğlu 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
(V.) 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhoıı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrako&lu 

1966 0 : 1 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Aksalı 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerai'ettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri De mira ğ (I.) 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örııekol 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 

Hasaa Kangal ~~ 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Enırullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Kemal Yörükoğhı 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzur.ım-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı ( t> 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Afyan Karahisaı* İ 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal MebusluklarJ 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 1 

12 
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Karayollan Yapımı îçln Girişilecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yet-
ki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıjza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Ali Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zererı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
279 
279 

0 
0 

250 
12 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena' 
Esat Budakoğlıı 
Halil Inıre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin BaysaJ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymeıı 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 

Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasarı Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Samih înal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
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Sabri özcan San 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
İÇEL 

Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavüşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 

î : £2 3.2 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ooakonoğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

.1956 C : 1 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 

FtTFı 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumltf 
Ahmet Kınık 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SHRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 

-Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
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Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

î : 32 3.2.1956 C : 1 
ZONGULDAK Suat Başoi 

Sebati Ataman I Nusrct ıvirişciu£lu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKAJRA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz F"ik T^nik (I. 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Âliye Temuçin 
Hazım Türe gün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Ahmet Tok^nğlu 

AYDIN 
Nihat îvriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagiir 

BÎLECÎK 
Yümnü Üremin 

BÎTLÎS 
Selâhattin înan (î.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Ahmet Hat/: 
Lûtfi Oğultürk 

[Reye iştirak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Hüseyjn Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Ay bar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanlıkçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar 
Rcfet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci (I.) 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ (I.) 
Zeki Çavuşoğlu 

etmiyenlerj 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Nunıanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin (I.) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan M mioı-es (Bas 
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah S phi 
"'iver 

Zakar Tarver 
.Ahmet Topeu 
Nuri Yamut ( t > 

ÎZMÎR 
Nebil sadi Altuğ 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
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î : 32 3 .2 .1956 C : 1 
Salim Esen 
.Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
.Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Zivad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
îiionoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdnğ 
' "ımet Kndo.$lu 

Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN' 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Akif Sarıoğlu# 

MUŞ' 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 

Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SIIRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlü 

SİVAS 
Nuri Demirağ (î.) 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhoh 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı ( t ) 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

12 
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Ûevre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Karayolları Yapımı için Girişilecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kulla
nılmak Üzere Bono ihracına Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /387) 

T. C. 
Başvekâlet 23.1.1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-265 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına 
Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Nafıa 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29 . X I I . 1955 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının eslbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Karayolları yapımı için gelecek yıllara sâri olarak girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve 
faizleriyl'e birlikte yıllık ödeme miktarı elli milyon lirayı geçmemek üzere iki yüz elli milyon 
liraya kadar bono ihracma- salâhiyet veren 9. I I I . 1954 tarih ve 6344 sayılı Kanunun 1 nci mad-
desindeıki bono miktarı, 1955 yılı faaliyet programımda ehemmiyet ve müstaceliyet esasına gö
re tertiplenmiş olan yol, köprü ve tesis yapımlarına kifayet edecek bir 'durumda olmadığı gibi, 
Türk - Alman, Avusturya ve Westinghouse Müessesesi Kredi Anlaşmaları mucibince ödenecek tak
sitlerin şimdiden bono oUaralk tediyeleri (mukavele anlaşmaları iktizası olduğundan bunların kar
şılıklarını ve gelecek yılların etüd ve hazırlık (programlarındaki işlerin ele alınmalarının istil
zam edeceği malî imkânları karşıllayamıyacaktır. 

Bu itibarla 1955 yılı çalışma programında tesbit edilmiş olan işlerle gelecek yılların inşaat, si
pariş, etüd ve hazırlık porgraımlarındaki işlerin ele alınabilmesi ve netioelenm'esi için elifi mil
yon liranın yetmiş milyon liraya çıkarılmasına ve bu suretle de ihraç miktarının üç yüz milyon 
liraya yükseltilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim 
«dilmügtir» 
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Nafıa Encümeni mazabatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/387 

Karar No. 7 

30 . 1 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Yapımı îçin Girişilecek Sâri Ta
ahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracı
na Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ilgili vekâletler temsilcilerinin 
iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi. 

6344 sayılı Kanunun 1 nci maddesince Kara
yolları Umum Müdürlüğüne senelik miktarı 50 
milyon lirayı geçmemek üzere 250 milyon lira
lık yetki verilmiş ise de bugüne kadar girişilen 
yol faaliyetinin her gün biraz daha verimli bir 
hale gelmesi, idarenin ve mütaahhidin elindeki 
makine ve teçhizatın günbegün artması, şu gün
lerde Vestink Havus Müessesesiyle yapılan an
laşmaya göre gelecek makinelerle Karayolları
nın iş yapma kudreti geçmiş yılların çok üstün
de olacağı aşikârdır. 

Bu sene yapılan işlerden mütevellit ödenen 
bono karşılığının 69 milyon lirayı bulduğu an
laşılmıştır. Ayrıca 1955 yılı faaliyet programın
da ehemmiyet ve müstaceliyet esasına göre ter
tiplenmiş olan yol, köprü ve tesis yapılmasına 
kifayet edecek makine ve tesisatın bulunmama
sı hasebiyle Türk, Alman, Avusturya ve Ves
tink Havs Müessesesi kredi anlaşmaları muci
bince ödenecek taksitlerin şimdiden bono olarak 
tediyesi de aradaki münakit mukavele ahkâmın
dan olduğu ve bunların karşılıklarının gelecek 
yıllarda ödenmesi zaruri bulunduğu ve yine her 
bakımdan artmış olan iş gücü veriminin devamı, 

yol politikasının tahakkuku için 50 milyon lira
lık yetki 70 milyon lira'ya 250 milyon liranın da 
300 milyon liraya çıkarılması uygun görülmüş 
bu sebepten kanun lâyihası aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Nafıa En. Reisi Mazbata M. 
Gazianteb Konya 

8. Kuranel II. ölçmen 
Kâtip 

Erzurum Bursa 
E. Tuncel A. P. Yücel 

(İmzada bulunamadı) 
Çoruh Çorum 

M. Bumin Ş. Gürses 
(İmzada bulunamadı) 

Denizli Denizli 
B. Akşit O. Ongan 
Erzurum Kastamonu 

8. Er duman II. Dura 
Malatya Rize 
A. Fırat M. F. Mete 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
Seyhan Tokad 

Z. Akdağ M. Şahin 
(İmzada bulunamadı) 

Urfa Zonguldak 
H. Oral H. Hilâlci 

(İmzada bulunmadı) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 31 . 1 .1956 
Esas No. 1/387 
Karar No. 39 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Yapımı için Girişilecek Sâri Ta
ahhüt işlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracı
na Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Nafıa Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 23 . I . 1956 tarihli ve 7.1/625 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Na
fıa Encümeni mazbatasiyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla Nafıa Vekili ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkk ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde yazılı 
lüzum ve zaruretlere binaen 6344 sayılı Kanu
nun birinci maddesiyle senelik tediye miktarı 
50 milyon lirayı geçmemek üzere verilen 250 
milyon liralık bono çıkarma salâhiyetinin mez
kûr kanunun birinci maddesinin tadili suretiyle 
bu miktarın, senelik tediye miktarının da 70 mil
yonu geçmemek şartiyle bono ihracı salâhiyeti
nin 300 milyon" liraya yükseltilmesini temin 
maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmak
tadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Nafıa Encü
meni mazbatasında belirttiği mucip sebeplere 
istinaden lâyihayı Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve bu hususta Hükümet mü
messillerinden alman mütemmim izahattan son
ra serdolunan mucip sebepler yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun lâ
yihası encümenimizce de Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, takdimen ve tercihan görü
şülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek' Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Balıkesir Kırklareli Ordu 
H. İmre §. Bakay S. îsbakan 

Kâtip 
Balıkesir Afyon K. Ankara 

31. Halûk Timurtaş M. A. Ülgen M. Ete 
Antalya Antalya Aydın 

K. Akmanlar A. Tokuş Z. TJray 
Çankırı Çorum Diyarbakır 
T. Uygur Y. Gürsel Muhalifim 

y . Azizoğlu 
Elâzığ Erzurum Eskişehir 

Ö. F. Sanaç Ş. Erker A. Potuoğlu 
Giresun içel istanbul 
M. Şener t. Gürgen M. Sarol 
izmir izmir Kırşehir 

•A. Aker B. Bilgin A. Bilgin 
imzada bulunamadı 

Konya Muğla Muğla 
R. Birand N. Poyrazoğlu A, Sanoğlu 

Niğdo Ordu Seyhan 
A. N. Kadıoğlu R. Aksoy 8. Ban 

Seyhan Sinob Sinob 
A. Topalöğîu N.Sertoğlu S. Somuncuoğlu 

Tekirdağ Tokad Trabzon 
Z. Erataman ö. Suna 1. Şener 

Van Yozgad Zonguldak 
K. Yörükoğlu D. Akbel S. Ataman 

Zonguldak 
U, Bahh 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Yapımcı îçin Girişilecek Sâri Taah
hüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono îhracm-ı 
Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kamm 

lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Yapımı için Girişi
lecek Sâri Taahhüt İşlerinde • Kullanılmak Üzere 
Bono ihracına Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 11.11.1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanunun 33 neü maddesi gereğince 
girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve her 
yıl tediye edilecek miktar faizleriyle birlikte 
70 milyon lirayı geçmemek üzere 300 milyon li
raya kadar bono çıkarmaya Nafıa Vekilinin mu
vafakati ile Karayolları Umum Müdürlüğü vo 
bu bonolara kefalet etmeye Maliye Vekili me
zundur. » 

Çıkarılacak bu bono1 ar her sene Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat
tan itfa olunur. 

MAADE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 

Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

29 . XI I . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

$. Ergin 
\ Devlet Vekili 

C. Yardımcı 
Millî Müdafaa Vekili V. 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. Özel 
Ikt. ve Ticaret Vekili 

F. Ulaş 
Güm. ve in. Vekili 

/ / . Ilüsman 
Münakalât Vekili 

A. D emir er 
Işle'meler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. G. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

ili. Tarlmn 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

Yeniden Yapılacak Su İşleri için Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere 
Girişilmesine Mezuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100,4649, 5259 
ve 6089 sayılı kanunlara Ek 6425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /380) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

• Sayı : 71 -249/4384 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 22 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Yurdun birçok yerlerinde yaptırılmasına başlanmış olan muhtelif su işleri tesislerinin inkişafı 
nispetinde, mevsimin durumuna göre ekonomik çalışmayı mümkün kılmak için bütçe ile verilmiş 
bulunan tahsisata ilâveten iş hacmına göre seyyaliyeti temin maksadiyle 6425 sayılı Kanunla senevi 
miktarı 40 000 000 lirayı geçmemek üzere 250 000 000 liraya yükseltilmiş olan bono çıkarma yet
kisinin 450 000 000 liraya ve mevsimin müsait gitmesi neticesi olarak iş hacminin artmasından 
dolayı 1955 yılında çıkarılacak bono miktarının 60 ve 1956 yılında çıkarılacak miktarın da 
70 000 000 liraya yükseltilmesine zaruret hâsıl olmuş ve diğer yıllar için 40 000 000 lira kâfi 
görülmüştür. 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa zncümeni 
Esas No. 1/380 

Karar No. 6 

19.1.1956 

Yüksek Reisliğe 

Yurdun muhtelif bölgelerinde yapılan su 
işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649, 5259, 6089 sayılı kanunlara ek 6425 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası ilgili vekâletlerin mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere edildi : 

Halen yurdun muhtelif bölgelerinde başla
mış bulunan birçok su işlerinin ve tesislerinin 
inşasının devam etmekte olduğu ve 1950 den 
1958 e kadar yapılması takarrür eden muhtelif 
su işlerinin tutarının 975 milyon lira bulundu
ğu bu meblâğın % 65 i ile 7 büyük baraj inşa 
edileceği geriye kalan % 35 ile de bataklık ku
rutulması ve sair sulama işlerinin yapılacağı 
1950 den bu yana fiilen su işlerine 450 milyon 
lira sarf edilmiş olduğu bu miktarın 246 milyon 
lirası 6425 sayılı Kanunla verilmiş olan 250 
milyonluk yetki ile kapatıldığı ve halen bu yet
kiden 4 milyon lira kaldığı yapılan görüşme ve 
incelemeden anlaşılmıştır. 

Başlanılan ve bir an evvel bitirilerek vatan
daş hizmetine açılması zaruri olan baraj, elek
trik santrali, yeraltı ve yerüstü suları ve batak
lıkların kurutulması için sarfı icabeden 525 mil

yonluk iş için şimdiden Su İşleri Umum Müdür
lüğüne 200 milyonluk yeni bir imkânın bono ile 
sağlanması faydalı ve hattâ zaruri görülmüş bu 
sebepten kanun lâyihası aynen ve mevcudun it-
tifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Gazianteb 
S. Kuranel 

Bursa 
A. Ferruh Yücel 

Çorum 
Ş. Gürses 
Erzurum 

S. Erduman 
(imzada bulunamadı) 

İstanbul 
E. Onat 

(İmzada bulunamadı) 
Ordu 

F. Boztepe 
Urfa 

ff. Oral 

Kâtip 
Erzurum 
E. Tuncel 

Çoruh 
M. Bumin 

Denizli 
B. Aksit 
İstanbul 
N. Ateş 

(İmzada bulunamadık 
Kastamonu 

H. Dura 
(İmzada bulunamadı) 

Tokad 
M. Şahin 
Zonguldak 
ff. HilâlcÂ 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 31 .1. 1956 
Esas No : 1/380 
Karar No : 38 

Yüksek Reisliğe 

6425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Nafıa Vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 26 . XII . 
1955 tarihli ve 71 - 249/4384 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Nafıa Encümeni maz
batası ile birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Nafıa Vekili, Devlet Su işleri ve Mali
ye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum mü
dürleri hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde yazılı 
zaruretlere binaen 6425 sayılı Kanunla senevi 
miktarı (40) milyon lirayı geçmemek üzere 
(250) milyon liraya yükseltilmiş bulunan bono 
çıkarına salâhiyetinin (450) milyon liraya \o 
1955 yılında çıkarılacak bono miktarının (60) 
ve 1956 yılında ise (70) milyon liraya yükseltil
mesini ve mütaakıp seneler için de (40) milyon 
lira olarak kalmasını temin ınaksadiyle hazırla
nıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Nafıa Encü
meni, başlanılan işlerin bir an evvel ikmal edi
lerek vatandaş hizmetine açılmasını temin ınak
sadiyle sarfı icabeden (525) milyon liralık iş 
için şimdiden Su İşleri. Umum Müdürlüğüne bo
no ihracı için verilen salâhiyet miktarının tez

yidi zaruretiyle, kanun lâyihası hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce de muvafık mütalâa edilerek hükümetten 
alman gerekli izahattan sonra maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve kanun lâyihası takdimen 
ve tercihan görüşülmesi temennisiyle hükümet 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Antalya 

K. Akmanlar 
Denizli 

M. Karasan 
İçel 

/ . Gürgen 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Seyhan 
8. Ban 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğl 

Bu Mazbata M. 
İzmir 

A. Aker 
Antalya. 

A. Tokuş 
Diyarbakır 

II. Turgut 
Konya 

R. Birana 
Rize 

II. Agun 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Yozgad 

u D. Akbel 
Zonguldak 
// . Balık 

Afyon fv. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Rize 
/. Akçal 
Tokad 

ö. Sunar 
Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETÎN TBKLlFÎ 

6425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6425 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğin
ce, 120 milyon liraya kadar bono çıkarmak salâ
hiyeti, 1955 yılında çıkarılacak bono miktarı 
60 ve 1956 yılında çıkarılacak miktar 70 ve di
ğer yıllarda çıkarılacak miktar 40 milyon lirayı 
geçmemek üzere 450 milyon liraya yükseltil
miştir. 

MADDE 2. 
meriyete ıgirer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22 . X I I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî Müdafaa, V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

İV. ölçmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

îktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
F. Ulaş 

O. ve inhisarlar Vekili 
II. Ilüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

»Q<t 
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