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1. — Sabık zabıt hulâsası 1048:1049 
2. — Havale edilen kâğıtlar 1019 
3. — Yoklama 1049,1084,1119 
4. — Müzakere edilen maddeler 1049 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/359) 1049:1051,1178:1179,1186,1195, 

1228:123i 
2. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/364) 1049^:1050,1051: 

1054,1179:1181,1186,1195,1232:1235 
3. — Gerze kasabasının yeniden ih- | 

yası ve yangından zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/418) 1054:1063,1068,1071,1074,1196:1199 

4. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul 
ve İzmir'de Vukubulan Hâdiselerde Za
rar Görenlerin Zararlarının ödenmesi 
hakkındaki kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/376) 1063: 

1083,1083,1083,1200:1203 
5. — 6/7 Eylül Hâdiselerinden Zarar 

Görenlere Yapılacak Yardımların Vergi 
Muafiyeti ve Bu Zararlar Dolayısiyle 5432 

Sayfa 
sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu Madde
lerinin Tatbiki hakkında kanun lâyi
hası ile Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çereçl'in 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı 
Kurumlar vergileri kanunlarına birer mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/367,2/156,157) 1083,1084:1085, 

,1090,1093,1095,1204:1207 
6. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Umum Müdürlüğü Teşiklât ve Vazi
feleri hakkındaki kanun lâyihası ve Mü
nakalât ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/340) 1085:1089,1093,1097,1208:1211 

7. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/355) 1089 :1105,1108 :1119,1119: 

1136,1137:1165,1167:1174,1185,1190:1195 
A — Münakalât Vekâleti Bütçesi 1089 :1105 
8. — Devlet Hava Meydanları İşlet

me Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/417) 1089:1104,1105:1108,1114. 

1118,1212:1215 
B — Çalışma Vekâleti Bütçesi 1108 :1119, 

1119:1136 
9. — Maden Kanununun 156 ncı mad

desinin birinci ve üçüncü fıkralarında ya-



Sayfa 
zıh olan iki yıllık müddetin dört yıl uza
tılması hakkında kanun lâyihası ve ik
tisat Encümeni mazbatası (1/381) 1130:1137 

C — İşletmeler Vekâleti Bütçesi 1137:1165 
10. — Petrol Dairesi Re'sl.'ği 1956 ma

lî yılı bütçe k'anunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/365) 1137 :ir34,1105: 

1167,1175,1186,1195,1216 :1219 
11. —• Devlet Su İşleri Umum Mü

dürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/358) 1174:1176,1186,1195,1220:1223 

12. —• Karayolları Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı |mtçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/363) 1176:1178, 

1186,1195,1224 :1227 
13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

Sayfa 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/366) 1181:1185,1180, 

1195,1236:1239 
5. — Tezkereler 1185 
1. —• Eski İktisat ve Ticaret Vekili 

Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Po-
latkan ve Devlet Vek'li, Başvekil Yar
dımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili Pa-
tin Rüştü Zorlu haklarında tahkikat 
yapmak üzere kurulan Muhtelit Encü
menin vazife müddetinin uzatılmasına 
dair Muhteilt Encümen Riyaseti tezke
resi (3/304) 1185 

2. —• istanbul'da ilân edilm:ş olan 
örfi idare müddetinin uzatılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/305) 1185:1190 

D — Varidat Bütçesi 1190 :1191 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve Konya 

Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, Avukatlık 
Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 21 
nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkın
daki kanun teklifi, talepleri üzerine geriverildi. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 mala yılı 
bütçesinin heyeti umumiyesi görüşüldü. 

inikada ara verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 
I 

İkinci celse 
iktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesi kabul edil

di. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçe-

siyle 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçesinin heyeti umumiyesi üze
rinde görüşüldü. 

inikada ara verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

üçüncü celse, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe

sinin 450 nci faslından maada diğer fasılları ka
bul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı Bütçe Kanunu kabul edildi. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti bütçesiyle 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı 

Bütçe Kanunu kabul olundu. 
Ziraat Vekâleti; 
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î : 47 28.2.1956 C : 1 
Devlet üretme Çiftlikleri; 
Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı büt

çelerinin heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi 
görülerek maddelere geçildi ve Ziraat Vekâleti 
bütçesinin 450 nci faslından maada diğer fasıl
ları kabul edildi. 

28 . II . 1956 Salı günü saat 1.0 da toplanıl

mak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili 

Tokad Mebusu 
îhsan Baç 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Giresun Mebusu Abdullah tzmen'in, 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/277) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — 6/7 Eylül tarihinde istanbul ve İzmir'

de vükubulan hâdiselerde zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/376) (Ruznameye) 

3. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gören
lere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve 
bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 
ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında ka
nun lâyihası ile Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çerçel'in, 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı Ku

rumlar Vergileri kanunlarına muvakkat birer 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/367. 
2/156,157) (Ruznameye) 

4. — Ordu Mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele Sı
nıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer E r Tayını 
Verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası ile Bolu Mebusu Fah
ri Belen'in, Ordu Mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele 
Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er Tayı
nı Verilmesi hakkındaki 4786 sayılı Kanunun 
1 nci Maddesini Değiştiren 5605 sayılı Kanunun 
tadiline dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/399. 2/1.36) 
(Ruznameye) 

> ' ^ > X I 

B Î E Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 10,17 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz, efendim. 
(Zonguldak mebuslarına kadar yoklama yapıldı] 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
it bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/364) 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/359) \ ™-ntr, m • T,- A TT I -I *• 

* » / / ; REİS — Celseyi açıyorum. Ziraat Vekaleti 
2. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 malî yi- \ Bütçesinin heyeti umumiyesiyle. Devlet Üretme 
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t.: 47 28.! 
Çiftlikleri ve Orman Umum müdürlükleri büt
çelerinin tümü üzerinde müzakereler ikmal edil
miş, ve Ziraat Vekâleti Bütçesinin fasılları ka
bul edilmişti. Şimdi Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü Bütçesinin birinci maddesini 
okuyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
195G yıh Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 880 991) lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (729 000) lira tah
sisat verilmiştir. 

1956 
F. 

218 

C : 1 
Lir* 

F . 

201 

202 

203 

206 

207 

200 

210 

A / l - CETVELÎ 

Maaşlar 
REÎS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge-
reğinco ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler '> 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 982 900 

873 375 

5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
vo yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 İnletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 

| REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

54 115 306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-

İ miyenler... Kabul edilmiştir. 
S 307 Harcırahlar 
I REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...- Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

73 580 

194 040 

2 100 

12 440 

60 000 

62 000 

20 000 

33 000 

10 000 

4 000 

102 000 

12 0C0 

7 000 

5 000 

500 
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O : 1 
Lira 

419 

426 

450 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
EEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 24 800 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ŞEFİK BA-
KAY (Kırklareli) — Burslar hakkındaki bu 
faslı emsali gibi encümene alıyoruz. 

REÎS — 450 rci fasıl encümene verilmiştir. 

P. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umumi'masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıİ borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Bina onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
aüyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

23 000 

102 560 

35,000 

35 000 > 

10 000 

500 

10 000 

137 829 ' 

2 500 

25 000 

741 610 000 

84 000 

Yapı işleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Dağıtma tesisleri yapımı 

REÎS — 450 nci fasıl encümene verilmiş bu
lunduğundan diğer maddeleri okumuyoruz. 

REİS — Orman Umum Müdürlüğü bütçe
sinin maddelerine geçiyoruz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/1) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (29 150 163) lira ve yatırım mas
raf İtri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği »üzere (4 445 504) lira tahsisat veril
miştir. 

P . 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

A / l - CETVELt 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge-
reğinco ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 366 506 

4 206 440 

2 569 825 

590 000 

1 500 

1 410 420 
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210 Temsil tahsisatı 

47 28.2.1956 
Lira i P . 

0 : 1 
Lira 

2 100 
BEİS — Katimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 720 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 560 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler...' Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 67 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 215 750 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 56 500 
"REİS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

vo masrafları 171 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 79 002 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 471 695 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar l 253 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 65 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 348 101 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 35 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 564 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 281 958 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma masrafları 16 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

420 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları ve denemeler mas
rafları 93 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 3116 sayılı Kanunun yangın
larla savaşa ait 90j, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 75 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Sınırlama 147 925 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Amenajman 847 740 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 1 521 501 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.;. Kabul edilmiştir. 

426 Pasif koruma 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 577 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Bu fa-
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sil da bunla alâkalı olduğu için Encümene is
tiyoruz. 

REÎS — Encümene veriyoruz. 

451 

452 

453 

454 

458 

476 

501 

502 

505 

701 

711 

731 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
Tniyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı .onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 

Lira 

160 000 

116 600 

22 280 

50 000 

2 000 

2 000 

20 000 

15 000 

50 000 

460 000 

10 500 

925 001 

1 680 000 

1956 C : 1 
SABRI ÇONKAR (Bolu) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
SABRI ÇONKAR (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar ; yapı işlerine konulmuş olan bir mil
yon altı yüz seksen bin liranın 1 milyon lira
sının daha verimli olan ve bilhassa ormancılık 
konusunda, biraz ihmal edilmiş olduğu bedi-
hi bulunan orman yollarının yapımı faslına 
aktarılmasını teklif edeceğim. Misal olarak şu
nu arz etmek isterim : 

Bölgemizin en kesif orman bölgesinde 27 
kilometrelik bir ,orman sahası içerisinde or
man yollarının bozukluğu yüzünden nakliye 
17 - 24 lira olduğu halde 210 kilometrelik 
mesafe olan Ankara - İstanbul arası 10 lira
dır. 

Bu orman yollarımızın tamamiyle iyi bir 
şekilde olmamasından ileri gelmektedir. Ay
nı zamanda prodüktif şekilde orman yollarını 
dâva halinde ele aldıktan sonra bu konuya para 
tahsis edebiliriz. Ve bilhassa Devlet Başkanı
mızın üzerinde hassasiyetle durduğu Karadere 
orman dâvası yıllardan beri halledilmiş değil
dir. Karadere'nin Karadeniz ,ei Bolu'ya ve 
Zonguldak'a bağlanması bu sahadaki ormanları
mızın daha verimli olarak işletilmesine yol 
açacaktır. Teklifi Heyeti Umumiyenin takdi
rine arz ederim. 

RİES — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA HÜSEYİN 

AGUN (Rize) — Muhteren arkadaşlarım ; 
Orman Umum Müdürlüğü mülhak bütçesindeki 
onarımlar faslmdaki bu para doğrudan doğru
ya Orman Umum Müdürlüğünün taşra teşki
latındaki işletme müdürlükleri, baş müdür
lük binaları gibi tesisat karşılığıdır. 

Muhterem arkadaşımın temas etmiş oldu
ğu orman yolları faslına bu umum müdürlüğün 
işletme tahsisatları meyanmda ayrıca tahsisat 
konulmuştur. Şimdiye kadar beş sene içeri
sinde Orman Umum Müdürlüğü döner serma
yesinden 8034 kilometrelik orman yolu yapıl
mıştır. Bunun evvelki seneler buna evvelki 
senelerde 1800 kilometre orman yolunu da ilâve 
edersek 9 bin küsur kilometre orman yolumuz 
mevcuttur. Mütedavil sermayeye bu sene 3 bin 
kilometre orman yolu için ayrıca tahsisat kon
muştur. Burayla bir alâkası yoktur, arz ede
rim. 
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RElS — Başka söz istiyen var mı efendim? 

Faslı olduğu gibi reyi âlilerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

751 Satmalmaeak makina, alet ve 
malzemeleri 324 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalmaeak taşıtlar 627 001 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satmalma
eak silâh ve malzemeleri 9 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 350 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlarında tecrübe orman
larında açılacak yollar 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — 450 nci fasıl Encümene verildiğin
den diğer maddeleri okumuyoruz. 

3. — Gerze kasabasının yeniden ihyası ve 
yangından zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/418) (1) 

REİS — Ruzname hakkında bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Gerze kasabasının yeniden ihyası ve yangın

dan zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
daki kanun lâyihasının ruznameye alınarak ter-
cihan ve müstacelen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

(1) 115 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1956 O : 1 
REİS — Takrir veçhile kanun lâyihasının 

ruznameye alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Vehbi Bey. 

VEHBİ DAYIBAŞ (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar, Gerze kasabasında çıkan bir yangının, 
vatandaşların evlerini, dükkânlarını, ve eşyaları
nı ve dükkânlarındaki emtialarını kül haline 
getirdiğini hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz. Yan
gından bir gün sonra Gerzeye gittiğimde aynı 
gün Dahiliye Vekili Etem Menderes Beyefendi 
de teşrif etmişlerdi. Gördük bu vatandaşların 
ıstırabı cidden çok acıklı idi. Muhterem arka
daşlar, her şeyini kaybetmiş, daha arasından 
duman çıkan taşlar arasında şimdiye kadar di
şinden tırnağından artırarak sakladığı ve bel
ki de ilerde mesut hayatı için hazırladığı her 
hangi eşyasını bulabilmek ümidiyle gözlerinden 
yaş dökerek çalışan kız çocuklarının hali; ve 
yine herşeyini kaybetmiş ve buna inzimamen 
kefene sarılı olarak yatan baba, anne veya kar
deşi başındaki feryatları beşerin tahammül ede-
miyeceği hazin bir manzara arz etmekte idi. 

Muhterem arkadaşlar; belki Gerze'de otu
ranların halini bilenler aranızda vardır. Bu va
tandaşların yüzde doksanı hakikaten fakir in
sanlardır. Vaziyetleri müsait görünen yüzde 
onu da müessif hâdiseler dolayısiyle aynı du
ruma düşmüşlerdir. 

Bu felâketzede insanlar Türk milletinin ve 
onun mümessili olan Yüksek Heyetinizin yardı
mına, himaye ve alâkasına muhtaçtırlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu vatandaşlara ya
pılacak binalar hakkındaki bu kanun vesilesiyle 
şimdiye kadar kıymetli alâkasını göstermiş olan 
Hükümete, Kızılaya, resmî ve hususi müessese
lere ve bütün vatandaşlara huzurunuzda şük
ranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim. 

Bu vecibeyi böylece ifa ettikten sonra kanun 
hakkında bâzı mütalâa ve temennilerimi arz 
edeceğim. 

1. Yanan Gerze'nin yerine Yüksek Mecli
sin hediye edeceği yeni Gerze'nin sıhhi ve mede
ni tesisleri cami modern bir kasaba olması; 

2. Kazazedelere yapılacak binalar için he-
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sap ve tahmin edilen paranın bugünkü piyasa 
şartlarına ve malzeme fiyatlarına göre ayarlan
ması... Çünkü bu miktar esas ve sabit tutula
rak işe başlandığı takdirde bu teşebbüsün gaye
sine erişmemesi endişesindeyim. Bu itibarla bu 
miktarın tezyidini rica ederim. 

3. Bina bedellerinin % 50 sinin alâkalılara 
bağışlanması hakkındaki maddenin zamları ifa
de eden yazılış tarzının da yukarda hallerini arz 
ettiğim bu fakir insanların ödeme kabiliyeti ola-
tmyacağmdan, katiyete tahvilini bilhassa rica 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım; böylece yapılacak yar
dım ve atıfetin Büyük Meclise mal edilmesini, 
mağdur ve kazazedelerin bir an evvel refaha ka
vuşturulmasını rica ederim. 

REİS — Nuri Sertoğlu, buyurun. 
NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Karadenizin 

cidden şirin bir kasabası olan Gerze'nin 13 Şu
bat gecesi mâruz kaldığı yangın felâketi bütün 
vatandaşları müteessir etti. Bu sahilde çeşitli 
güzellikleriyle sıralanmış olan liman ve iskele
lerden birinin de Gerze olduğu hepimizce ma
lûmdur. Halkının bütün dikkat ve itinasına rağ
men rüzgârlı bir gecede cereyan eden bu felâ
ket birkaç saat içinde kasabanın kül haline gel
mesine sebebolmuştur. Hâdiseden bir gün sonra 
mahallinde vatandaşlar arasına karışmış olan ve 
tetkiklerini yapan bir arkadaşınız olarak işin 
vahametini ve vatandaşların mâruz kaldığı acı 
sahneleri size burada arz ve izah etmeye bu an
da muktedir değilim. Bütün varlıklariyle bir
likte maalesef 21 vatandaşın da kaybına sebeb-
olan bu felâketin karşısında Gerzeli hemşeri-
lerim mütevekkil, ve metin insanlara has bir an
layışla bu ıstıraplarını içlerinde söndürmeye 
gayret etmektedirler. Ve en çok teselliyi, Türk 
Milletini ve onun muhterem mümessillerini ve 
hükümeti yanıbaşlarında hissetmiş olmakta bul
maktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, felâket gecesi mevcut 
ekiplerle vatandaşın yardımına koşan ve müta-
akıp günlerde de maddi ve mânevi müzaheretini 
esirgemiyen Türkiye Kızılay Cemiyetine, huzu
runuzda teşekkürü borç bilirim.' Yine, felâketten 
iki gün sonra Gerze'ye kadar ihtiyari zahmet 
etmiş olan Muhterem Reisicumhurumuzun ve Da
hiliye Vekilimizin ıstıraplı vatandaşlar arasın
da dolaşması, onların ıstıraplarını hakikaten ha
fifletmiş ve onlara cesaret ve ümit telkin etmiş-

1956 C : 1 
tir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür etmeyi 
borç bilirim. (Bravo sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, huzurunuza getirilmiş 
' olan bu kanunla gerek yangın felâketini görmüş 
olan Gerze kasabamız, gerekse onu takibeden 
günlerde sel felâketine uğramış olan Lülebur
gazlı vatandaşlarımız kısa zamanda mesken ih
tiyacından kurtulacaklar, yuvalarına sahibola-
caklar, hakikaten çok müteşekkir ve minnettar 
kalacaklardır. Bu suretle tekrar huzur ve rahata 
kavuşturulacaklardır. Bu itibarla, felâketleri ta
kibeden günlerde tam mânasiyle işin vahametini 
ve lüzumunu idrak etmiş olarak bu kanunu ha
zırlamış ve süratle Büyük Millet Meclisine getir
miş olan Hükümete şükranlarımı arz ederim. 
(Alkışlar). 

Nihayet ilk tetkiki yapmış olan muhtelit en
cümenin şefkat dolu anlayışı karşısında minnet
tar ve müteşekkir olmamak mümkün değildir. 
Yüksek Meclisin aynı şefkat dolu anlayışla bu 
kanunu kabul buyuracağından emin bulunarak 
teşekkürlerimi peşinen arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım; kanunun daha mükem
mel ve faydalı olması için sebeplerini maddeleri 
görüşülürken arz edeceğim, bâzı ufak kelime 
değişiklikleri yapılması lüzumunu hissetmekte
yim. Bunun için de Yüksek Reisliğe üç takrir 
takdim etmiş bulunuyorum. Bu takrirlerimin sı
rası geldiğinde kabul buyuracağınıza ve lütuf ve 
şefkatlerinizi esirgemiyeceğinize olan inancımı 
tekrar ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

REÎS — Etem Erdinç.. 
ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Bendeniz, Mü

nakalât Bütçesi için söz almıştım, efendim. 
R E Î S — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu.. (O da 

Münakalât Bütçesinde konuşacaktır, sesleri) Rı
za Çerçel.. Buyurunuz, efendim. 

RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; Gerze yangını felâket
zedelerine yardım etmek üzere hükümetin vak
tinde ve acilen almış olduğu tedbirler hakkında 
benden evvelki arkadaşlarım, şükranlarını Yük
sek Huzurunuzda arz etmiş bulunuyorlar. Bun
lara müsaadelerinizle bir noktayı ilâve etmek 
istiyorum. 

Hükümetin getirmiş olduğu kanunun tetki
kinden anlaşılmaktadır ki, hükümet bu felâket
zedelere bir an evvel koşmak için sıkıntı çek
miştir. Şöyle ki, vermiş olduğu tahsisatı üç se-
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ne zarfında ödemek gibi bir külfet altına gir
miştir. Bu hal hükümetin bu mevzuda ne kadar 
eezrî ve katî hareket etmek istediğinin bir mi
salini vermiş oluyor. 

Bunlara ilâve edeceğim nokta şudur ki, bu 
memleket, bu millet bu nevi felâketlerde her 
zaman hükümetin yanında, hattâ arz edebilirim 
ki, hükümetten daha çok olarak yardıma koş
maya hazır olduğunu bu hâdise dolayısiyle is
pat etmiş bulunmaktadır. 

Bendeniz hükümete arkadaşların şükranları 
yanıbaşırıda bu hususta bütün memlekette ilk 
mektep çocuklarından başlıyarak kademe, ka
deme ta en yüksek derecelere kadar bu proje 
dolayısiyle himmet hislerini göstermiş olan va
tandaşlara şükranlarımı bu kürsüden ifade et
meyi vicdani bir borç bilirim. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Gerze yangın felâketi dolayısiyle getirilen 
bu kanun teklifi karşısında hükümete minnet
tar olmamaya imkân yoktur. Ve ta 1950 den 
başlıyan Eskişehir seylâbı, onu takibeden di
ğer bütün felâketlerden başlamak suretiyle De
mokrat iktidarın bu gibi tabiî âfet ve felâket
leri karşılamaktaki hassasiyetini hakikaten tak
dirle anmamaya imkân yoktur. Biliyorsunuz ki, 
Eskişehir seylâbmdan sonra Erzurum Hasanka-
le zelzelesi, Hötek ve Misis'te zelzele oldu, Ça
nakkale ve Balıkesir'de zelzele oldu ve bunla
rın hepsine derhal yardıma koşmak suretiyle 
büyük yardım elleri uzatıldı ve yaraları da sa
rılmış bulundu. Bugün çok şükür bütün bu fe
lâket mıntakalarmda yaşıyan vatandaşlarımız, 
hükümetlerimizin takibettiği büyük gayretler 
sayesinde, âdeta felâketler, nimetler haline ge
tirilmiş şekilde ferahlık, bahtiyarlık içerisinde
dir. 

Şimdi de bir Gerze felâketi karşısında hükü
metimiz aynı hassasiyeti gösterdiğinden yüksek 
huzurlarınıza bu kanun gelmiş bulunmaktadır. 
Ve yine bendenize bildirildiğine göre Eskişe
hir'de vukua gelen zelzele felâketi karşısında 
da hükümet bir kanun tasarısı hazırlamaktadır. 
Eskişehir zelzelesi için de aynı hassasiyeti gös
termiş bulunan hükümete burada, huzurunuz
da candan teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
(Alkışlar) 

REÎS — Pertev Arat, buyurun. 

!. 1956 C : 1 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, 13 Şubat akşamı vukubulan Gerze 
felâketinden dolayı hepimizi teselli eden bir 
cihet; devletin, Reisicumhuru ile, Dahiliye Ve
kâleti ile, Büyük Millet Meclisi ile bu felâket
zede vatandaşların yardımına koşmasıdır. Bu
nun için sarf edilen bu gayretten memnuniyet 

, duymamak imkânsızdır. 
j Muhterem arkadaşlar; bu yangın felâketi 
| arasında mühim bir hâdise cereyan etmiş bulun-
j maktadır : 
I Bir telgraf memuru A. Necmeddin Altay 

(Sicil No. : 1.0219), bu yangın felâketi karşı
sında evinde yatan hastası ile dahi meşgul ol-
mıyarak son aıı'a kadar felâketi her yere haber 
vermek suretiyle yardım temini için, yangının 
postane binasının çatılarına sarmış olmasına 
rağmen çalışmış ve nihayet orada mevcut alât 
ve edevatı toplıyarak vazifesi başından ayrıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa posta, tel
graf memurlarının istiklâl Harbinden beri ge
len büyük fedakârlıklarına her zaman şahidol-
maktayız. Bunun son misalini de Gerze felâke
tinde göstermiş bulunmaktadırlar. (Alkışlar) 
Buradan kendilerine en büyük teşekkürlerimi 
sunmayı bir vazife bilirken bu memur hakkm-

1 da ne yapıldığını; bu nevi hareketleri teşvik 
l için ne gibi muamelelere tevessül edildiğini öğ-
I renmek istiyorum. Bunun için söz aldım. (Allı . |j kışlar) 
! REİS — Münakalât Vekili. 
\ MÜNAKALÂT VEKÎLl ARİF DEMİRER 
i (Afyon Karahisar) — Sayın arkadaşlar, Pertev 
I Arat arkadaşıma teşekkür ederim. Bana bir 
| açıklama yapmak imkânını verdiler. Gerze fe-
İ lâketi esnasında hayatını istihkar edercesine, 
i ne kendisini, ne çoluk çocuğunu düşünmeden 
] son dakikaya kadar vazife başında hâdiseyi il-
I gili yerlere duyurmaya çalışan arkadaşlarımın 
| fevkalâdeden ikramiye ile taltif edildiklerini 

ve ayrıca takdir ve teşekkürlerimizin de kendi
lerine bildirildiğini arz etmek isterim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Encümen konuşacak mı, efendim? 
(Hayır, sesleri) Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum, efendim. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

j ' Müstaceliyet de teklif edilmektedir. Müsta-
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eeliyeti oylarını?-?, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve inece İde Su 
Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak 

Yardım hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gerze Belediyesi hudutları 
içinde kendileri veya murisleri adlarına tapu
da kayıtlı binaları 1956 yılının Şubat ayında
ki yangında yanmış olanlarla bunlardan mes
ken olanlarda kiracı bulunanlara satılmak üze
re mesken ve diğer binaları yaptırmak veya 
bunları kendileri yapacaklara borçlandırmak 
üzere yardım etmek için yıllık ödeme miktarı 
beş milyon lirayı geçmemek üzere 14 milyon li
raya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu 
miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Vekili yetkilidir. 

Yüklenme bedelleri bütçe kanunlarına bağlı 
masraf cetvellerinin Nafia Vekâleti kısımların 
da açılacak özel bölümlerdeki ödeneklerden 
karşılanır. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerince 
müştereken hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açıla
cak bir hesaba yatırılır. 

Bu tahsisattan iki milyonu geçmemek üzere 
Lüleburgaz ve tnece nahiyesi belediye hudutları 
içinde su baskınından evleri yıkılmış veya ha
sar görmüş olanlara 18 nci madde gereğince 
yardım yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Belediye hudutları içinde ma
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcudol-
mıyanlar da mahalle ihtiyar heyetleri tarafın
dan verilmiş ve belediye encümenince tasdik 
edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan 
faydalanırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yanan ev ve dükkânlara ait 
arsalarla yangın sahası içinde veya bitişiğinde
ki arsa ve yanmamış binaların kıymetleri bele-
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; diyece, 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu-
i nun 8 nci maddesindeki komisyonlar marifetiy

le takdir ettirilir. 
Mezkûr gayrimenkullerin basit krokileriyle. 

yüz ölçülerini, beher metre karesine takdir edi
len fiyatı ve bedeli ihtiva eden cetveller on gün 

| müddetle ilân olunur. 
i Belediyece takdir ettirilen kıymetlere ilân 
j müddetinin hitamından itibaren yedi gün için-
1 de belediye encümenine itiraz olunabilir. Bele-
I diye encümeni itirazları bir hafta zarfında kara-
I ra bağlar. 

Belediye encümeninin nihai olarak tâyin 
i edeceği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tarihin-
| den itibaren beş gün içinde asliye hukuk mah-
\ kemesine dâva açabilirler. Dâva dilekçesinin 
i mahkemeye kaydedildiği günden itibaren sekiz 
1 gün içinde taraflar, diğer dâvalara tercihan 
j mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muha-
i keme usulüne tâbidir. Kıymete ait dâvanın açıl-
; ması ve temyiz talebi bu kanuna göre belediye-
' lerce yapılacak muameleleri ve inşaat ameliye-
• sini hiçbir surette durdurmaz. 
i Bu dâvalar dolayısiyle mahkemelerce ihti-
! vati tedbir kararı verilemez. 
i 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 
| Yüksek Reisliğe 
! Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin üçüncü 

satırındaki «yanmamış binaların» tâbirinden 
sonra; (kısmen yanmış binaların) tâbirinin de 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
N. Sertoğlu 

I 
REÎS — Takrir hakkında söz istiyen var 

mı? Buyurunuz, komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-

j HARRÎRÎ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
I — Muhterem arkadaşlar; bu nokta encümende 
J de mevzuubahsoldu. Yapılan müzakereler so-
j nunda asıl maksat, yeniden yapılacak olan imar 
| plânına göre yanmamış ve fakat plânı ihlâl eden 
; binaların istimlâk suretiyle ortadan kaldırıl-
i ması ve kasabaya hüviyet ve şeklinin verilmesi 
! olduğuna göre, kısmen yanmış veyahut dört 

duvardan ibaret ve bu itibarla da orada müna-
| ziünfih olarak kalmış olanların kanunun met-
j nine alınmasını uygun mülâhaza etmedik. Onun 
! için bendeniz encümeninin noktai nazarını bir 
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daha tekrar eder, maddenin kabulünü rica ede
rim. 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) —Muhterem ar
kadaşlar; üçüncü maddenin ilk satırlarında 
şöyle bir kayıt var ; «içinde ve bitişiğinde arsa 
ve yanmamış binaların kıymeti» Sadece yanmış 
binalarla istimlâkine zaruret hâsıl olan yanma
mış binalar için hüküm vazetmektedir. Fakat 
yangın sahası içinde kalmış olan yanmış ve fa
kat tamamen yerle beraber olmamış birkaç ka
gir bina da vardır. Bunlar eğer sadece arsa kıy
meti üzerinden değerlendirilirse ve satmalmma-
ya gidilirse, kanaatimce bir haksızlık olur. Bu 
binaların bâzıları beş - on bin lira gibi bir mas
rafla tamir ve ihya edilebilir. Böyle kagir ve 
yalnız çatısı yanmış olan binalar zuhur ettiği 
zaman bunları sadece arsa kıymeti üzerinden 
diğer arsalar gibi kıymetlendirmek, biraz hak
sızlık olur, kanaatindeyim. Onun için yanmış ve 
istimlâke tâbi tutulacak, ve bir de yanmış fakat 
az bir masrafla meydana gelecek binaları istim
lâk ederken sade arsa kıymeti değil, kabili ihya 
olan üzerindeki binanın da nazarı dikkate alın
masını teminen bendeniz (yanmamış veya kıs
men yanmış binalar) tâbirinin girmesinde fai
de mülâhaza ediyorum. 

REİS — Encümen, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — özür dilerim, bir 
noktayı işaret edeceğim. 

Kanunun ruh ve maksadına göre bir arsa
nın behemehal istimlâk edilmesi ve onun üze
rine bu kanunun tasavvur ettiği bir bina yaptı
rılması şart değildir. Eğer mal sahibi isterse 
evini kendisi yaptırabilir, bunun için de kendi
sine kredi verilebilir. O halde bir arsa üzerin
de, arsa kıymetine ilâveten buyurdukları birta
kım kıymetler mevcut ise o mal sahibi elbette 
o arsa üzerine kendisi ev yaptırmak istiyecek ve 
üzerinde kalan kısmı da kıymetlendirecektir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Bir sual : 
Ya imar plânına dahil değilse ?. 

REÎS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, bu kanunun müzakeresi sırasında encü
mende âza olmadığı halde kendi memleketleri 
olması itibariyle Nuri Sertoğlu arkadaşımız, ka
nunun başından nihayetine kadar bizimle bera
ber çalıştılar. Bu maddenin tedvini sırasında 
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istihdaf edilen gayenin bitamamıha vâkıfı 
bulundukları halde burada şu noktada ısrar et
melerinin mânasını anlıyamadım. Encümen söz
cüsü arkadaşımızın beyan buyurduğu veçhile 
Gerze'nin dörtte üç buçuğu yanmıştır. Gerze'
nin heyeti umumiyesinin yeni bir imar 
plânının yapılması mevzuubahistir. Bu imar 
plânı ele alındığı zaman yangın sahaları bir ha
mur haline getirilecek ve bu zaman maddede zik-
redildiği veçhile yanmamış bina varsa bunlar 
dahi, modern bir şehir meydana getirebilmek 
için, plân icabı istimlâk edilebilecektir. Yan
mamış bir bina dahi istimlâke tâbi tutulduğu 
halde kısmen yanmış bir binanın da istimlâke 
tâbi tutulması gayet tabiîdir. Bu böyle olduğu 
halde «kısmen yanmış» tâbirini buraya sokmak
tan maksat, Nuri Sertoğlu arkadaşımızın konuş
malarından anladığımıza göre, binası kısmen 
yanmış olanların da himayesidir. Maddenin 
üçüncü bendinde istimlâklerin Belediye Kanu
nu mucibince yapılacağı hükmü mevcuttur. Esa
sen böyle geniş bir sahada yangın olduğu za
man o sahaların heyeti umumiyesi İstimlâk Ka
nununa tâbi tutulur. Bütün bu hususlar derpiş 
edilerek, evi hiç yanmamış olanların dahi mağ
duriyete uğramamaları hususunu da gözden 
uzak tutmamış bulunan bu kanun, evi kısmen 
yanmış olanları evleviyetle himaye etmekte ve 
onların mağduriyetlerine mâni hükümleri ihtiva 

l etmiş bulunmaktadır, bu madde bunun için ted-
! vin edilmiştir. Bu itibarla arkadaşımızın teklifi 

bir haşivdir. Maddenin aynen kabulünü rica 
! ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
i Encümen buyurunuz... Sual soruyorlar. Dahilî 
I Nizamnamenin 111 nci maddesine göre sualler 
1 sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur efendim. 
| MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

imar plânı içine düşmiyen imar plânmca yeni
den inşa edilmesine müsaade edilmiyecek yarım 
binalar 'olabilir. Onlar da, şimdi Sayın encümen 
sözcüsünün de beyan ettiği gibi, yanmamış bi
nalar misillû istimlâke tâbi tutulacaksa mesele 
yok. Bunun tavzihini rica ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — İmar plânı dışına 
düşen bina mevzuubahis değildir. Şimdi bugün
kü şehrin yanmış olan kısmının esasen mevcud-
olan imar plânı daha geniş bir sahayı ihtiva et
mektedir. Yeni yapılacak plân da esasen bele-
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diye hudutlarım genişletmiyeeeğine göre bu da 
aynı plân içinde olacaktır. Bu itibarla imar 
plânının dışında bir plân mevzuubahis değildir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Ev yola 
gidecektir, fakat yarısı yanmıştır. İstimlâk be
deli ödenecektir diye anladık. Sizin anlayışınız 
da bu şekilde ise bir diyeceğim yoktur. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Kısmen yanmış ise, istimlâk edilecektir. 

NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Takririmi 
geri alıyorum. 

REÎS — Takrir geri alındığına göre, 3 ncü 
maddeyi okunduğu şekilde reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 5762 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle 5 nci maddesinin D fıkrası haricol-
mak üzere diğer maddeleri hükümlerini Gerze 
kasabasının yeniden ihyası hususunda da tat
bik etmeye Nafıa Vekili yetkilidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden hazineye, özel idareye, be
lediyeye, katma bütçeli dairelere (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü gayrim enkulleri hariç) aidolan-
lar âmme hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak 
şartiyle Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedel
siz olarak bu işe terk olunur. Bu yerlerin imar 
ve parselasyon plânları Nafıa Vekâletince yap
tırılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Bu kanuna göre yapılacak 
binalar, maliyet bedelleri üzerinden 1 nci dere
ce ve sırada hazine lehine ipotek tesis edilmek 
suretiyle hazinece bu kanundan faydalanacak 
taliplerine temlik edilir. 

Bu maddeye göre temlik edilen binalardan 
doğan hazine alacakları Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devrolunur. Yanan kısımlarda şüyu-
lu gayrimenkulu onların bu kanun hükümlerin
den istiftde edebilmeleri için müştereken müra
caatları ve taahhütte bulunmaları ve yanan ev
de oturmakta olmaları şarttır. 

Yanan evde oturan hissedarlar birden fazla 
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I aile teşkil etmekte iseler her aile ayrı ayrı bu 

kanun hükümlerinden faydalanırlar. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

I MADDE 7. — Yaptırılan binaların bedelle
ri faizsiz olarak ve 20 yılda ve 20 eşit taksitte 
tahsil olunur. îlk taksit temlik tarihinden bir 

I yıl sonra başlar. Her hangi bir taksidin zama
nında ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde 
beş faiz alınır. Bunu takibedecek yıl içinde de 

! ödenmezse gerek bu taksit ve gerek onu taki-
I beden yıla ait taksit için yüzde beş faiz yürü-
j tülür. Bu yılı takibedecek üçüncü yıl taksiti de 
I ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbe-
j der. Bankanın bu binalardan doğan alacalı 
İ kendi kanunundaki usullere göre takip ye tah-
i sil olunur. 
j Yaptırılan evlerin temlik edileceği şahısla

rın geçim durumu ve bakmaya mecbur olduğu 
aile efradının sayısı göz önünde tutularak ma
liyet bedellerinden yüzde ellisini geçmemek üze
re bir kısmının tenziline îcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

REÎS — Madde, hakkında bir takrir var. 
okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Kanun lâyihasının 7 nci maddesinin son fık

rasının ilk satırındaki «yaptırılan evlerin» ke-
ı limelerinden sonra (temliki sırasında) tâbirinin 

konulmasını arz ve teklif ederim. 
Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

i REÎS — Encümen iştirak ediyor mu ? 
j MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-
I HARRÎRÎ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
I iştirak ediyoruz. 

REÎS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö
re takriri kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

i edilmiştir. 
! Maddeyi bu 'değişiklikle reyinize arz ediyo-
< rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil

miştir. 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak bi
naların yapılma şartları, yerleri, adedi, maliyet 
bedeli üzerinden isteklilere temlik edilmesi ve 
kiracılardan hangi şartları haiz olanlara ev ve
rileceği ve istekliler arasında gözetilecek sıra 
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esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer hu- i 
susları Nafıa Vekâletinin teklifi ve îcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, kat ade
di, muhtelif aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca I 
göre Nafıa Vekâletince tesbit olunur. j 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, i 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi- I 
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yanan evde birilikte oturan 
aile efradı için bu kanuna göre birden fazla ev 
verilebileceği gibi Gerze'de kendine veya eşine 
ait müstakil başka bir evi olanlara da ev veril
mez. Vârislerin taaddüdü hallinde dahi burular t 
için birden fazla bina yaptırılamaz. 

REÎS — Madde hakkında bir takrir var, 
okuyoruz: . ş 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının 9 neu maddesinin dör

düncü satırındaki «müstakil» kelimesinden son- i 
ra (ve gerek kendilerinin, gerek aile efradının j 
ikametine elverişli) ifadesinin de eklenmesini S 
arz ve rica ederim. j 

Sinob Möbusu 
Nuri ıSertoğlu 

NURİ SERTOĞLU (S'in'Ob) — Muhterem ar
kadaşlar, hakikaten felâkete uğtrıyan vatanda- ı 
şa bir yuva yapmak kâfi bir tedbirdir, bir yar
dımdır. Kanunda derpiş edilen hükme göre, 
müstakil, kendisine veya eşine ait evi varsa 
bu kanun gereğince yardımdan faydalanamaz; ı 
bu da doğrudur. Fakat iki evi veya büyük bir J 
evi yanan vatandaş, o evin içinde yedi, sekiz 
nüfuslu çoluğu ve çocuğu ile oturan bir aile J 
ise, kendisi veya eşine ait müstakil ev de, bir 
odalı mutJbaihlı, küçük basit ve aile efradına kâ
fi gelmiyeceik ve kullanılamıyacak bir ev ise, 
sizin eviniz var diye bu vatandaş bu haklardan 1 
istifade edememek durumuna düşeibilıir. Onun j 
için maddeye, 'küçük bir cümle ilâvesiyle yani i 
(müstakil) ibaresinden sonra (kentlisinin veya j 
efradı ailesinin ikametine elverişli bir evi) iba
resinin eklenmesine zaruret vardır. Bu durum- j 
da 'olan vatandaş da bu yardımdan faydalansın, j 
Takririmi bunun için sunmuş bulunuyorum. } 
tasvibinizi rica ederim. ; 

REİS —• Encümen. ! 
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SER VER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — E-

fendim, evvelâ bir tabı hatası vardır, 'Muhterem 
Heyetinize bunu arz etmek isterim. 

Kanunun Ibu .maddesinde: 
«Yanan evde birlikte oturan aile efradı için 

bu kanuna göre birden fazla ev verilebileceği 
gübi» yazılmıştır. Buradaki «verilebileceği gibi» 
kelimesi «verilemiyeceği gibi» olacaktır. 

Arkadaşımız Nuri Sertoğlu'nun ileri sür
dükleri mucip selbe'be binaen bu vaziyette olan
lardan; ekendi efradı ailesi içinde evi olanlara 
ev verilmesi hususundaki mütalâa encümende 
müzakere edildi. 

Bu tâbir üzerinde encümen, altıncı maddede 
gayet geniş durmak suretiyle ve tahsisan Me
deni Kanunun hükümlerine uymak suretiyle işi 
mütalâa ettiğinden, eğer yanında, evinde mese: 

lâ baba ile birlikte yeni evlenmiş kızı veya oğ-
[lu duruyorsa bunlara esasen ayrı ayrı ev verme 
zaruretini kabul etti. 

Şimdi böyle olmasına rağmen 7 - 8 nüfuslu 
bir ailenin efradından birine ait bir başka kü
çük evinin bulunması ve yandığı evine muadil 
olmaması karşısında bu ev dolayısiyle acaba 
böyle bir haktan mahrum olur mu münakaşası 
raevzuubahiatlr. 

Şimdi, haddizatında kendisini, ailesini içine 
alalbilecek, barındırabilecek bir binanın, bir 
meskenin burada mevzuubahis olması hakikati 
karşısında o küçük eve 7-8 nüfusu sığdırmaya 
mecburiyet tahmil eden bir hüküm yoktur, yen/i 
ev yapılacaktır, encümenin görüşü budur. Bu 
cihetin zabıtlara 'geçirilmesi suretiyle tatbikatın 
bu istikamete müteveccih olması tabiîdir, bu 
itibarla madde bünyesinde bir tadil yapılması
na lüzum görmüyoruz. 

İkincisi; esasen o ailenin akaaırı mesabesin
de bulunan gayrimenkulu bulunduğuna göre 
bir ikame mevzuulbalhis değildir, yalnız oturdu
ğu meskenin ikamesi mevzuubalhistir. 

REİS — Takriri okutup, reylerinize arz ede
ceğim. 

(Nuri Sert'oğlu (Sinob) un takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri nazar] dikkate alanlar... Al
nı ıy anlar... Alınmamıştır. 

Sözcünün tashihi veçhile maddeyi düzelttik. 
Bu şekliyle okuyoruz, efendim. 

MADDE 9. — Yanan evde birlikte oturan 
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aile efradı için bu kanuna göre birden fazla ev 
verilerniyeceği gibi Gerze'de kendine veya eşine 
ait müstakil başka bir evi olanlara da ev veril- : 
mez. Vârislerin taaddüdü halinde dahi bunlar i 
için birden fazla bina yaptırılamaz. 

REÎS — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyerıler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins kereste Nafıa Vekâ
letinin isteği üzerine, civar orman işletmelerin
ce maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, i 
efendimi.. Maddeyi kabul edenlerler... Etmi- \ 
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. I 

MADDE 11. — Bu kanunun neşri tarihin- I 
den itibaren âzami altı ay zarfında yeniden ya- i 
pılacak imar plânı tasdik edilinceye kadar Ger- ! 
ze Belediyesi Nafıa Vekâletinin muvafakatiyle j 
gerekli gördüğü yerlerde yapı yapılmasını me- | 
netmeye yetkilidir. 

Aynı müddet içinde izinsiz veya izne aykırı 
yapılmış yapılar belediyece yıktırılır. 

REÎS — Madde ile ilgili bir takrir var, okûV 
tuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının 11 nci maddesinin ikinci 

satırındaki 6 aylık müddetin 3 aya indirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Nuri Sertoğlu 

NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar; Hükümetin tasarısında esasen böyle 
bir müddet konmamıştır. Encümende müzake
resi sırasında bir arkadaşımızın teklifi üzerine, 
ihtiyati bir tedbir olsun, bu işler 6 ayda bitsin, 
diye konmuştur. Halbuki ilgililerle yaptığım 
temasta öğrendim ki, hükümet bu plân ve pro
je işini çok kısa bir zamanda, 2 - 3 ay içinde, 
bitirecektir. Aksi takdirde inşaat mevsimi ge
çecektir. Bendeniz esasen hükümetin teklifinde 
olmıyan bu altı aylık müddetin hiç değilse üç 
aya indirilmesi ve işlerin daha süratle çıkması
nı temin için lüzumlu gördüm. 3 aylık müddeti 
kabul ederseniz çok yerinde olacaktır. 

REÎS — Süleyman Kuraned. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlarım, Nuri Sertoğlu'nun tek-

1956 O : 1 
lifi gayet yerindedir. Esasen bu kasabanın imar 
plânını Nafıa Vekâleti kendisi yapmaktadır. 
Hükümet teklifinde, müddet yoktu, encümen 
bunu altı ay olarak tahdidetti ki, bu da isabet
lidir. Müddet olmazsa, altı ay, 9 ay, bir senede 
mi, ne zaman yapılacağı belli olmaz. Bunun al
tı ay olması iyi, fakat üç ay olması daha isabet
lidir. Çünkü bu kanun Meclisten çıkacak, iki 
gün sonra meriyete girecektir. Temmuz, Ağus
tos aylarından evvel imar plânı yapılmış olacak 
ve ondan sonra Eylül, Ekim ayları kış ayları
dır. Vatandaşlar Ağustostan sonra bina yapma
ya kalkacaklardır. Kış aylarında bina yapma
ya imkân yoktur. Bu bakımdan ben Nafıa Ve
kilinden ve onun elemanlarından şunu rica edi
yorum : Bu, küçük bir kasabadır, plânları üç 
ayda tamamen yapılabilir, inşaat mevsimine 
hazır olur. Ben de arkadaşımın teklifine iştirak 
ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU( Sinob) 
— Efendim; meseleyi titizlikle ele alan hükü
metin bu işle iştigal eden salahiyetli vekâlet 
mümessilleri encümende yapılan konuşmalarda 
esasen bu mevzuu ele aldıklarını ve çalışmaya 
başladıklarını ifade ettiler. O itibarla beheme
hal altı ayda plânların ikmal edilmesini bu işin 
sigortası olarak kabul ediyoruz. Mamafih bi
zim ısrarımız yoktur. Biz de arkadaşların tek
lifine iltihak ediyoruz. 

REÎS — Encümen iştirak ediyor. Takriri re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tadille yani altı aylık müddetin 
üç aya indirilmesi suretiyle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun gereğince yapılan 
binaların 6188 sayılı Kanunun 13 ncü ve 1837 
sayılı Kanunun 4 ncü maddelerindeki muafiyet
ten istifade edebilmeleri için mezkûr maddeler 
mucibince beyanname verilmesi şarttır. Ancak 
bu beyannameler binaların hak sahiplerine tes
limi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 

Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak j 
esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri Ma- i 
üye Vekâleti bütçesinden ödenir. | 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, j 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- ] 
yenler... Madde kabul edilmiştir. I 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak işlerle gerekli istimlâkleri, kasabanın 
yol, su, kanalizasyon ve eletrik tesislerini yap
tırmak için lüzumlu her türlü masrafları 1 nci 
maddede yazılı ödenekten yapmaya Nafıa Vekili 
yetkilidir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Gerze'nin kadastrosu mahallî 
belediye tarafından seçilecek üç ehlivukuf ile ma
hallî tapu memuru ve bunlara katılacak lüzumu 
kadar fen elemanından müteşekkil bir heyetçe 
ve diğer işlere tercihan süratle yaptırılır. 

Bu heyetin yapacağı tesbit ve tanzim edeceği 
haritalar tapu siciline esas teşkil eder. 

İhtilâflar mahallî mahkemelerde hallolunur. 
RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Yangından zarar görenlere 
yardımda bulunmak üzere kurulan Gerze Felâ
ketzedeleri Millî Yardım Komitesiyle mahallî 
yardım komitelerine 1956 takvim yılı içinde mak
buz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar 
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna oldu
ğu gibi bunların Gelir ve Kurumlar vergileri1 

mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir. 
1956 yılında bu yangından zarar görenlere 

tahsis edilmek üzere tertibedilen temsil, konser, 
ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf tutulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 1956 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Nafıa Vekâle
ti kısmındaki 741 nci faslında yer alan tahsisat
tan temin olunacak tasarruflarla Gerze'de 1956 
malî yılında bir hükümet konağı inşa olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
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reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1 nci maddede kabul edilen 
ödenekten iki milyon lirayı geçmiyecek bir kıs
mını, Lüleburgaz ve İnece belediye sınırları için
deki su baskınından evleri yıkılmış veya hasar 
görmüş mülk sahiplerine borçlandırılmak veya 
hasarları tamir ettirilmek üzere Nafıa ve Maliye 
vekâletler ince müştereken hazırlanacak esaslar 
dâhilinde sarf etmeye Nafıa Vekâleti yetkilidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Kabul edi
len madde hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu maddeyi kabul etmekle Lüle
burgaz ve İnece felâketzedelerine gösterdiğiniz 
yakın alâka ve yardımdan dolayı şahsım ve fe
lâketzedeler adına Yüksek Meclisinize şükran
larımı arz ederim. (Alkışlar) 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı 1 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Muhterem arkadaşlar; 1950 den bu yana sel, 
zelzele, yangın gibi âfetler tekerrür etmiş ve ade
di 8 - 10 u bulmuştur. Her felâket için Yüksek 
Meclise bir kanun getirilmiştir. Halbuki bizim 
ricamız kanun görüşülürken her felâket için 
bir kanun değil, heyeti umumiyesi için bir ka
nun tedvin edilmesi ve bundan sonra her iş için -
bir kanun getirilmemesini mükerreren rica et
tiğim halde 1950 den 1956 ya kadar 6 sene içe
risinde her kanun görüşülürken hükümet tem
silcisi böyle bir kanunun hazırlandığını ve ya
kında getireceklerini vadettikleri halde bugüne 
kadar böyle bir kanun çıkarılamamıştır. Benim 
temennim şudur ki, bundan sonra hükümet esas-
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h ve bütün bu kabîl işleri cami bir kanun ge
tirsin ve bu suretle her felâket için Yüksek Mec
lise ayrı ayrı kanun getirmesin. Temennimin hü
kümetçe kabul edilmesini ve böyle bir kanun lâ
yihası getirmesini rica edeceğim. 

REÎS— Heyeti umumiyesi üzerinde iki ar
kadaşa söz verilir. Bu arkadaşlar konuşurken 
her hangi bir tejdifte bulunamazlar. Bu itibar
la arkadaşımızın ifadesini Riyaset, temenni ma
hiyetinde kabul etti. 

MEHMET ALÎ CEYLAN (Kırklareli) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Lehte mi, aleyhte mi?, 
MEHMET ÂLÎ CEYLÂN (Devamla) — Üze

rinde. 
REÎS —- Olamaz efendim, üzerinde söz ala

mazsınız.' Aleyhte bir arkadaşa söz verebilirim. 
ŞEFÎK BAKAY (Kırklareli) — Aleyhte kim

se yok. 
REÎS — Size söz veremiyeceğiz. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arz ediyorum. 

4. — 6/7 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'
de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(İ/376) (1) 

REÎS — Ruzname hakkında bir takrir var: 

Yüksek Reisliğe 
6/7 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de vu

kubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararları
nın ödenmesi hakkında kanun lâyihasının Ruz-
nameye alınarak tercihan ve müstacelen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS —• Buyurun, usul hakkında. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, riyaset makamının fikirlerimizi ikmal 
etmeden ve cümlelerimizi bitirmeden maruzatı
mızın esasa taallûk ettiği gibi bir mülâhazaya 
kapılmasını daha evvelden bertaraf etmek için 
şunu arz ediyorum: Biz bu kanunun ve bu ka

fi^ 121 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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nun lâyihasının şimdi burada müzakere edilme
mesi ve hükümete iade edilmesi lüzumunu be» 
lirteceğiz. Şunu da hemen ilâve edeyim ki, İs
tanbul'da müessif hâdiseler neticesinde vâki 
olan bu '60 - 70 milyon lira civarındaki zararla
rın bu hâdiselerin tekevvününde hükümetin 
mesuliyeti hakkındaki tahkikat talebimizin baki 
kalması şartiyle, Hürriyet Partisi Meclis Gru-
punun kanuna taraftar olduğu ve bu husustaki 
tahsisata rey vereceğini arz ederim. 

Fakat bu kanun lâyihası şimdi burada mü
zakere edilemez. Evvelâ, kanun lâyihasında İş
letmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nun imzası yok
tur. Halbuki hükümet tarafından teklif edilen 
lâyihalarda bütün bakanların imzaları olması 
şarttır. Anayasamızın 46 ncı maddesi hüküme
tin umumi siyasetinde her vekilin iştirak halin
de bulunduğunu ifade eder. Anayasanın 14 ncü 
maddesi hükümet tarafından teklif edilen lâyi
haların İcra Vekilleri Heyeti tarafından imza 
edileceğini söyler. 

REİS — Zühul olmasın Beyefendi. 14 ncü 
maddede böyle bir şey yoktur. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 15 
nei maddedir, efendim. Bu maddeye göre kanun 
teklif hakkı Meclis âzası ve İcra Vekilleri Hey
etine aittir. İcra Vekilleri Heyeti bütün vekil
lerin iştirakiyle teşekkül eder. 

Keza Anayasamızın 46 ncı maddesi her ve
kilin hükümetin umumi siyasetinde müşterek 
olduğunu ifade eder. Fakat daha vazıh bir hü
küm arzu ediyorsanız Anayasa hükümlerini imal 
eden bu madde İçtüzük'ün 66 ncı maddesinde 
yer almış bulunmaktadır. Bu 66 ncı madde ay
nen şöyle der : (Hükümet tarafından Meclise 
takdim olunan kanun lâyihaları bütün vekille
rin imzalarını muhtevi olmak lâzımdır.) Bir ka
bine sisteminde bütün meselelerin Heyeti Veki-
lede müzakere edilmesi ve her vekilin kendi im-
zasiyle noktai nazar ve kanaatini belirtmesi, 
hükümetin müşterek mesuliyetine iştirak edip 
etmediğini belirtmesi şarttır. Anayasamızdaki, 
(Anayasaya muhalif olan kanun Büyük Millet 
Meclisinden çıkamaz) ve Dahilî Nizamnamedeki 
(Bir komisyon evvelâ kendisine tevdi edilen bir 
lâyihanın evvelâ Anayasaya mugayir olup ol
madığını tetkik eder. Keza Büyük Millet Mec
lisi de kendisine tevdi olunan lâyihanın Anaya
saya mugayir olup olmadığını tetkik eder.) hü
kümleri sarihtir. Gerek Anayasanın ruhuna, 
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metnine, gerek Dahilî Nizamnamenin sarih hük- I 
müne mugayir olan böyle bir kanunun evvelâ 
Riyaset tarafından kabul edilmemesi ve komis
yona ve Meclise havale edilmemesi iktiza eder
di. Fakat bu kadar işlerin sıkışık olduğu bir za
manda Riyasetin ıttılamdan kaçmış olabilir. Bu 
hususu Riyasetin ıttılaına arz ediyorum ve doğ
rudan doğruya hükümete tevdi etmesini Riya- | 
setten talebediyorum. 

Muhterem milletvekilleri arkadaşlarım, yal
nız bu cihet bu lâyihanın müzakere edilmemesi
ne ve tashih edilmesi için lâyihanın hükümete 
iadesine kâfi sebep teşkil ederdi. Fakat bundan 
başka iki tane daha sebep mevcut bulunmakta
dır. Tetkik buyuracak olursanız lâyihada, istan
bul'da zarardide olan vatandaşlara ödenmek 
üzere tahsisat istenmektedir, fakat tahsisatın 
miktarı tâyin edilmemiştir. Büyük Millet Mec
lisinden istenilen tahsisatın muayyen olması 
şarttır. 

REİS — Muammer Bey, bunları madde hak
kındaki müzakerede konuşmak mümkün değil 
midir? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) —: Daha evvel bu şekilde bir yanlış mütalâ
aya meydan kalmaması için Sayın Riyasetin fi
kirlerimizin, sözlerimizin sonunu beklemesi, usul 
hakkında peşinen arz etmek esastır, diye müda
haleye meydan kalmaması için, kanun lâyihası
nın Büyük Millet Meclisinde konuşulamıyacağı-
m, usul hakkında yapılan taleplerin ve bu me
selenin burada konuşulmasının tehir edilmesini 
talebediyoruz. Ve arz ediyoruz ki, lâyihanın mü
zakeresinin tehir edilmesi lâzımdır. 

Sebeplerden bir tanesini arz ettik; Teşkilâtı 
Esasiye ve Dahilî Nizamname hükümlerine mu
gayirdir. j 

ikincisini şimdi arz ediyorum : 
Hükümetin lâyihasında istenilen tahsisatın 

miktarı tâyin edilmemiştir. (Soldan, bir ses : 
«Var, var» ) Eline al da oku, biz on beş arkadaş 
beraber tetkik ettik, arzu ederseniz lâyihayı ve 
madde metnini okuyayım. ( «Okuduk, lüzum 
yok» sesleri) 

Burada hükümet tarafından yapılan talep 
muayyen değildir. Sadece 7 Eylül hâdiselerinde 
vâki zararları ödemek üzere muvakkat bono çı
karılması için B. M. Meclisinden salâhiyet iste
nilmektedir, Halbuki B, M. Meclisinin daima I 

. idde o ; ı 
hükümetin istediği tahsisatın ve sarfiyatın mik» 
tarım bilmesi esastır. Esasen parlâmentolar bu
nun için kurulmuştur, parlâmentoların menşei, 
tarihi budur. Bu meseleler XIII ncü asırda mev-
zubahsolmuş, milletler hükümetlerin istediği 
tahsisatların muayyen olması, sarfiyatının par
lâmentoların kontrolü altında bulunması ve hü
kümet tarafından bu hususlarda parlâmentolar
dan, B. M. Meclislerinden salâhiyet istenmesi 
üzerinde birçok mücadeleler yapılmıştır. Şimdi bu 
XIII ncü asırdaki mücadelelere mi dönmek mec-
buriyetindeyiz ? 

Bu cihetten de lâyihanın hükümete iade edil
mesi ve hükümetin muayyen miktarlarda tahsi
sat istemesi lâzımdır. 

Bunun mahiyetini takdir edemediğine göre 
vâki olan zararlar ne olacaktır? 100 milyon mu, 
200 milyon mu, 500 milyon mu, bir milyar mı lâ
zımdır? Bunların ne şekilde tertip ve tanzim 
edilmesi lâzımgelmektedir ? Büyük Millet Mec
lisi bunlar hakkında hüküm verecektir. 

3 ncü sebep; hükümet lâyihasında, Büyük 
Millet Meclisince verilecek tahsisatın zarar gör-

| müş hakiki ve hükmi şahıslara tevzi edileceği 
bildirilmektedir. Buna mukabil Bütçe Encü
meni lâyihasında 6 - 7 Eylül hâdiselerinden za
rar görmüş vatandaşlara bu tahsisatı hasret
mektedir. Halbuki sayın Hariciye Vekilini de 
alâkadar ettiğine ve Büyük Millet Meclisinde 
evvelce bu şekilde geçmiş olan müzakerelerden 
de anlaşılmış olduğuna göre bu zararlar sade
ce Türk vatandaşlarına ödenecektir. Binaen
aleyh, hükümetin teklifiyle Bütçe Komisyonu 

I raporu arasında tamamen tezat vardır. Bu iti
barla arkadaşlar; evvelâ Riyaset tarafından bu 
kanun lâyihasının re'sen hükümete gönderilme-

I sini ve hükümet tarafından bu boşluklar doldu
rulduktan sonra müzakere edilmesini arz edi-

I yorum. Şayet Riyaset bunu kabul etmediği tak-
I dirde bu müzakerenin talik edilmesi ve lâyiha-
. mn hükümete havale edilmesi hakkındaki tak

ririmizin B. M. M. ne arz edilmesini teklif edi-
I yorum. 

Muhterem arkadaşlar; bazan fevkalâde hal
lerde, devletin selâmeti ve milletin bekası gibi 
hallerde Anayasa hükümlerine hükümet tara
fından riayet edilmediği ve ondan sonra B. M. 
M. huzuruna gelip de parlâmentolardan endül-
jans istendiği vâkıdir. Fakat bu şekilde birkaç 

I saat, birkaç gün, birkaç hafta içinde ikmali 
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mümkün olan hususlarda Anayasa 'mn sarih hü 
kümlerine B. M. M. nin riayet etmesi lâzımdıı 
Ve bu riayetten ayrılmak için hiçbir mecburi 
yet bulunmamaktadır. 

REİS — Samet Ağaoğlu. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ 

LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar 
Hürriyet Partisi Sözcüsü maddi bir hatadaı 
koskoca bir nutuk çıkardı. O kadar aşikâr biı 
vaziyet karşısındayız ki ; şayet benim bu kanun 
tasarısı üzerinde ayrı bir noktai nazarım olsay 
di altında bir notum bulunurdu. Mesele o ka 
dar sarihtir ki bunu imzama hiç de lüzum yok 
tur. Maddi bir hata vardır, müdürün gözünder 
kaçmış, kâtibi umumiliğin de gözünden kaçara! 
sevk edilmiştir. Ben kavlen, fiilen beraber oldu 
ğum bu mevzuda bunu imzalamasam dahi iş te 
kemmül etmiş vaziyettedir. Bundan hukuki ne
ticeler çıkarmaya asla imkân yoktur. 

REİS — Muammer Alakant, buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, Anayasanın ve İçtüzüğün sarih hükümlerini 
mühimsemeden alelacele beyanatla noksanı te
lâfi etmeye imkân yoktur. Bunlar vaktiyle Ana
yasaya, İçtüzüğe konurken uzun uzun düşünül
müş, bunları koymanın mucip sebepleri tezek
kür edilmiştir. 

Şimdi burada şifahi beyanla ikmal edelim. 
diyorlar. Eğer bu şekilde şifahi beyanlarla bun
ları ikmal etmek yoluna gidilecek olsaydı gerek 
Aanayasada, gerekse İçtüzükte bu sarih hüküm 
lerin yer almaması icabederdi. Anayasaya neden 
bunlar girmiş? Anayasa hukukunda neden bun
lar yer almaktadır? Bunların derin ve esaslı 
sebepleri mevcuttur. Şimdi bunlar üzerinde dur
mak bâzı arkadaşlar tarafından Anayasa hu
kuku üzerinde bize ders mi veriyorsunuz gibi 
bâzı mukabeleleri mucibolabilir. 

Bundan başka diğer iki sebep de mevcuttur. 
Büyük Millet Meclisi evvelâ bir lâyihanın Ana
yasaya uygun olup olmadığını tetkik etmekle 
mükelleftir. Bir komisyon, her şeyden evvel lâ
yihanın Anayasa hükümlerine uygun olup ol
madığını tetkikle mükelleftir. Noksanlıklar var
sa bu cihet ikmal edilmek üzere noksanlık hü
kümetten gelmiş ise hükümete, encümenden gel
miş ise encümene iade edilir. Buradaki noksan
lık hükümetten gelmiştir, binaenaleyh hüküme
te iade edilir, noksanlık ikmal edilir ondan son
ra Büyük Millet Meclisi tezekkür etmeye başlar. 
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REİS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Kşrşehir) — Muhte-

em arkadaşlar, Muammer Alakant arkadaşı-
ım ileri sürdüğü sebeplere yeni birisini ilâve 
leceğim. O da şudur : Kanun lâyihasının es-
ıbı mucibesi yoktur. Tetkik buyurursanız bu 
ususu görürsünüz. Halbuki Dahilî Nizamna

menin 66 ncı maddesinin 2 ncı fıkrasına göre 
ter kanun lâyihasının, kanunun yürürlüğünü 

"'.olaylaştırmak bakımından hazırlanacak bir ve-
'a birkaç gerekçe alâkahlarca Meclis Başkan-
ğma gönderilir veya verilir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — İşte esbabı 
mcibe burada yazılı. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Bura-
la esbabı mucibe diyor ama, bu esbabı mucibe 
leğildir. Müsaade buyurun, bu kanun lâyihası-
ıın esbabı mucibesi şu olmalıdır : (Tazminat ola
cak verilecek bu paranın r«"çin Türk milletine 
^ükletildiği.) Esbabı mucibe bu olmalıdır. 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'
de vukubulan hâdiselerden zarar görenlerin za
rarlarının ödenmesi için hazırlanmış bulunan 
kanun lâyihası Yüksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Kanun lâyihasının birinci mad-
lesinde 6/7 Eylül hâdiselerinden do&an zarar
ların ödenmesi için İcra Vekilleri Heyetinin ka-
bu edeceği esaslar dairesinde hükrmete yetki 
vermekte ve bu suretle maddeler izah edilmek
tedir. Fakat niçin bu paranın verileceği esbabı 
mucibed^ yoktur? Halbuki esbabı mucibe bu 
olmalıdır. Bu da kanun lâyihasında mevcut 
değildir. Binaenaleyh bu bakımdan da kanun 
lâyihası eksiktir. Bu vaziyet Teşkilâtı Esasi-
veye ve Dahilî Nizamnameye aykırıdır. Bu se
bepte de tasarının hükümete iadesi iktiza eder. 

REİS — Başka söz istiyen var mı?.. (Reye, 
reye sesleri) 

Takriri okuyoruz: 

Riyasete 
Şifahen arz ettiğimiz sebepler dolayısiyle lâ

yiha Muhterem Riyaset Makamınca re'sen hü
kümete iade olunmadığı takdirde keyfiyetin 
Yüksek Meclisin ı*eyine sunulması hususunu 
arz ve teklif ederiz. 

Burdur Mebusu Manisa Mefousu 
Hür. Partisi Grup Reis- Hür. Partisi Meclis 

vekili Grup Reisvekili 
Fethi Çelikbaş M. Alakant 

- 1 0 6 5 -
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REÎS — Arkadaşlar, evvelâ Riyaset kararı

nı arz etsin, ondan sonra konuşursunuz. 
Nizamnamei Dahilimin 66 ncı maddesinde; 

(Meclise gelen lâyihaların Heyeti Vekilece im
zalanması lâzımdır.) kaydı vardır. Heyeti Ve
kilece evvelce bu lâzımeye riayet edilmiş ise de 
nasılsa işletmeler Vekilinin imzası burada çık
mamıştır. Riyaset İşletmeler Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun imzasını halen almış bulunmaktadır. 
Bu itibarla lâzıme ifa ediltmiştir. Bu bakımdan 
takriri oylarınıza arz etmeye lüzum kalmıyor, 
efendim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — İki 
sebep daha vardı, efendim. (Soldan, reye, reye 
sesleri) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurunuz. Tah
sisatın muayyen olmadığı hakkındadır. (Sol
dan «Maddelere aittir» sesleri) Binaenaleyh 
bendeniz takriri bu noktadan Teyi âlinize sun
makla bunun hakkında Muammer Beyin tatmin 
olunmasını temin edeceğim. Takriri reylerinize 
arz ediyorum, efendim. Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, lâyihanın takdimen müzakeresini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı, efendim? 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; 6/7 Eylül hâdise elrinden za
rar gören şahısların zararlarının ödenmesi için 
bir lâyiha Büyük Meclis huzuruna gelmiştir. 
Bu zararların devlet hazinesinden ödenmesi za
ruridir. Hattâ zarar görenler mahkemeye mü
racaat etseler haklarını alabilirler. Âmme hu
kukunu müdafaa ile mükellef olan resmî ma
kamların vazife kusurlarından dolayı meydana 
gelen zararlar hazineye yüklenmektedir. 

Bu sebeple zarar görenlerin acilen tazmini 
için tahsisatın kabul1 edilmesini zaruri görüyo
ruz. 

Yalnız işin malî ve hukuki cephelerinden 
tahlile muhtacolduğu kanaatindeyiz. Teklif 
olunan kanun, hâdise sebebiyle tazmin oluna
cak miktarı tâyin etmemiş, bu hususta hükü
mete açık salâhiyet vermiştir. Halbuki Anaya
saya ve devlet usulünün tâbi olacağı esasları 
tâyin eden Muhasebei Umumiye Kanununa gö-
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re devlet emvali ancak bütçe ile ve Meclisin 
tâyin edeceği miktarlar içinde sarf olunabilir. 
Hiç olmazsa âzami bir had tâyininin zaruri ol
duğu kanaatindeyiz. 

Bu sarfiyatın bütçede karşılığı gösterilme
diği gibi hazine bonolarının hangi tahsisattan 
maıhsubolunacağı da açıklanmamıştır. Maliye
nin ödeme için düşündüğü tedbiri izah etmesini 
isteriz. Açık tahsisat ne tahmin ediliyor? Ha
zine 1956 senesinde tahmini karşılıyabilecek 
midir? ödenecek tazminatın döviz miktarı da 
var mıdıır? Kabul edeceğimiz tahsisatın külfe
tini bildirmelerini rica ederiz. 

Sonra kanun ile onun Büyük Meclise takdi
mi ifadesi arasında fark vardır. Bütçe Encü
meni, kanunun vatandaşlara aidolduğunu söy« 
lüyor. Kanun metni mutlak bir tâbir kullan
mıştır. Kanun yalnız vatandaşlara mı, yoksa va
tandaş olsun, olmasın bütün zarar görenlere mi 
şâmildir? 

Meselenin hukuki cephesine geliyoruz. 6/7 
Eylül felâketinin mânevi sahada vatanımıza 
ve milletimize getirdiği zararlar hudutsuzdur. 
Millet olarak varlığımız, emniyet mevzuu ve va
tandaş hakkı gibi temellerinden sarsılmıştır. 

Dış politikada uğradığımız zararların tafsi
lâtına girmiyeceğiz. Bu yüzden Sancağımıza 24 
Ekimde reva görülen muamelenin siyasi tarih
te misalini bilmiyoruz. Mânevi zararların bu ka
dar vahîm olmasının bir tek sebebi vardır. 6/7 
Eylül felâketi Devlet ve Hükümet reislerinin 
gözleri önünde başlamıştır. Mağdurları koru
mak ve tecavüz edenleri durdurmak vazifesi 
resmî makamlar tarafından ifa olunmamıştır. 
Bu suretle felâketten ortaya ağır bir mesuliyet 
çıkmıştır. Bu mesuliyetin muhatabı hangi var
lıktır? Bunu aramak vazifemizdir. 

İki kat vazifemizdir, çünkü; korumak vazi
fesinde olanlara karşı bu mesuliyet aranmazsa 
doğrudan doğruya milletimizi tarize muhatap 
bırakmış oluruz. Vatandaş hakkı ve kanun va
zifesi yönünden mesuliyet arıyacağımız gibi va
tan ve millet hakkı olarak dahi mesuliyet arı-
yacağız. Bu mevzuda vatanın yüksek menfaat
lerinin korunması hakikatlerin ne kadar acı, ne 
kadar utandırıcı olsa da olduğu gibi açığa çı
karılmasını icabettirmektedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu kelimeyi size iade ediyorum, 
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DEVLET VEKÎLÎ EMİN KALAFAT (Ça

nakka le )— Utanmıyor musun? Kaç defadır ki, 
bu mevzuu getiriyorsunuz! (Sağdan, gürültü
ler) 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Senin ko
nuşmaya hakkın yok, senin mayan işret mihen-
ginde, belli olmuştur. Utanmaz, sensin, asker 
kaçağı! Sen bana vatanperverlik dersi vere
mezsin. (Soldan, gürültüler, sağdan, ayakta 
gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Ne kalkıyorsunuz ayağa, tehdit mi edi
yorsunuz? (Sağdan, ayakta gürültüler) 

REİS — Efendim, sükûneti muhafaza ede
lim. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Felâket gü
nünden beri altı ay geçti, örfi İdare bir hafta 
sonraa kalkacaktır... 

REİS — Nüvit Bey, «utanmıyor musunuz?» 
kelimesinin karşılıklı geri alınmasını Riyaset 
rica ediyor. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Ben söyle
medim, evvelâ bana söylendi, ben de mukabele 
ettim. (Sağdan; «evvelâ ona söyle.» sesleri) 

REİS — Nüvit Bey, Riyaset bunu rica edi
yor. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — önce söy-
liyenler evvelâ geri alsın. 

REİS — Sözünüzde hükümet tâbiri vardır. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sadece Emin 

Kalafat, bana söyledi, ben de ona mukabele et
tim. Bana «utanmıyor musunuz?» dedi. 

REİS — Nüvit Bey, zatıâliniz bu sözü geri 
almamakta ısrar mı buyuruyorsunuz? Riyaset, 
karşılıklı olarak bu sözleri geri almalarını rica 
ediyor. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Efendim, 
Emin Kalafat bana hakaret etti, ben de muka
bele ettim. (Soldan, gürültüler, «Kürsüden böy
le şey söyliyemezsin» sesleri) 

Efendim, Riyasetin dikkatini çekerek arz 
edeceğim, müsaade buyurun. 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Evvelâ sen söyle
din, tahrik ediyorsun. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — O «utan
dırıcı» kelimesini geri alsın, ben de «utanmaz 
mısın?» sözümü geri alırım. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Ben kimse
ye «utandırıcı» demedim, hakikatten bahsettim. 
(Soldan, gürültüler) 
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REİS — Müdahale etmeyiniz, konuşmaya 

Riyasetin anlamasına imkân vermiyorsunuz. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Metin ay

nen şudur; kelime yanlış anlaşılmış olabilir. Bu 
metin aynı zamanda 12 Eylülde Grupumuz adı
na yapılan konuşmamız içerisinde de dercedil-
miştir.. 

«Bu mevzuda vatanın yüksek menfaatleri
nin korunması, hakikatlerin ne kadar acı, ne ka
dar utandırıcı olsa da açığa çıkarılmasını...» 

Bunda hiçbir şahsa müteveccih hakaret yok
tur. (Soldan, gürültüler, izah et sesleri) 

Efendim hakikatlerin, mesullerinin millet 
huzurunda açığa çıkarılması kanaatini izhar edi
yoruz. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. 
Utandırıcı tâbirini ne münasebetle ifadem bu
yurdunuz? Riyaset kelâmın imalini ihmalinden 
evlâ görüyor. Bunun için bu kelimeyi geri, alın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Zaptı tashih edin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Adnan Bey, 
Meclisi siz mi idere ediyorsunuz? Reis mi? 

REİS — Mütalâanızdaki (utandırıcı) keli
mesini kaldırıyor musunuz ? 

NÜVİT RETKİN (Devamla) — izah ettim, 
hiçbir şahsı hedef tutmadığımı tekrar edebili
rim. 

REİS — Her iki taraf hakaretâmiz telâkki 
edilen sözleri geri almışlardır. Bu mesele ka
panmıştır. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Felâket gü
nünden beri geçen zaman 6 ayı dolduruyor. 
Bir hafta sonra örfi İdare kalkacaktır, örfi 
İdare Mahkemesinin son günlerde neşrettiği 
iddianameden biz bir bilgi üzerinde ehemmiyet
le durduk. Bu da vakanın saat 18,30 da başladığı 
ve saat 22 de bütün vehametinin anlaşıldığıdır. 
Başbakanın İstanbul'dan ayrılması vakanın 
başlamasından saatlerce sonradır, örfi İdare 
iddianamesi devlet kuvvetlerinin ne için vazife 
yapmadıklarına dair tek kelime söylemiyor. 
örfi İdare asıl bu mesele ile meşgul olacaktır. 
(Soldan, «Bunun tahsisatla, bu kanunla ne alâ
kası var,» sesleri, «Tahsisattan bahsedin» ses
leri) 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Arkadaşlar, 
tahsisatla, madde ile alâkası var. Bir tazminat 
vermek istiyoruz, tazminatı verelim ama, bu ki-

vm 
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min suçundan çıktı, .mesulleri kimlerdir? Niçin 
vukua geldi? Bunları tesbit etmek, bilmek lâ
zım. 

REİS — Nüvit Bey, bu mevzuda konuşuldu
ğu için madde ile derecei alâkası azdır. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — 12 Eylül 
1955 müzakerelerinin ruhu burada toplanmıştı. 
6/7 Eylülde emniyeti koruyacak kuvvetlerin 
niçin vazife ifa etmediklerini tahkik etmek için 
örfi İdareye talimat verilmemiş midir, yoksa 
verilen talimat aksini mi ifade ediyor? Hiçbir 
talimat verilmemiş ise örfi İdarenin bu mesele 
ile iştigal etmemesi gibi izahı kabil olmıyan bir 
durumda hükümetin görüşü nedir? 

Vatandaşı korumaktan başlıca mesul olan 
İstanbul Valisi kuvvetlerin hazırlanmış oldu
ğunu bildirmiş, bu kuvvetlerin niçin işlemediği
ni meçhul bırakmıştır. 

Devlet kuvvetleri niçin vazife görmedi? Bu 
meseleyi kim, hangi şekilde takibediyor? Dev
let Şûrasının İstanbul Valisi hakkında tahkika
tın tevsiini istediğinden Sayın Başvekil bir de
fa bahsetmiştir. Bu tahkikat içinde devlet kuv
vetlerinin niçin vazife ifa etmediği suali var 
mıdır? Varsa İstanbul ve İzmir valilerinin emri 
altındaki müesseselerde valiler aleyhinde tah
kikat yapılmasına imkân yoktur. Tahkikat için 
valilerin işten çektirilmeleri en iptidai şarttır. 
Eğer vazifenin niçin ifa olunmadığı suali hiç
bir yerde araştırılmıyorsa Büyük Meclisin bu 
halde haberdar olması icabeder. 

Muhterem arkadaşlar : Ortada bir millî fe
lâketin ağır mesuliyeti yatıyor. Bu mesuliyetin 
nereden ve nasıl aranacağını, hükümetin bildir
mesini rica ederiz. 

REİS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, grup adına ko
nuşan Nüvit Yetkin arkadaşımız tahsisatın, 
âzami haddinin malûm olmadığını ve 1956 büt
çesinde karşılığının bulunmadığını ifade ettiler 
ve bendenizin cevap vermemi arzu ettiler. Yük
sek Huzurunuzda arz edeyim; matbuata da in
tikal etmiştir. Malûm hâdisede vatandaşların 
az miktardaki zararları İstanbul'da teşekkül 
eden komisyon marifetiyle ve vâki teberrular-
dan tahassül eden paralardan karşılanmıştır. 
Bunun haricinde daha yüksek miktarlarda za
rar gören vatandaşların zararım maliye müfet
tişleri ve hesap uzmanları tetkik etmişler ve et-
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mektedirler. Bugüne kadar arz ettiğimiz neti
celere göre bunun âzami 60 milyon lira civarın
la olduğu kanaatini vermektedir. 

Tahsisat mevzuuna gelince; metinde de ya
zılı olduğu veçhile, bir sene vadeli Hazine bo-
nolariyle ödenecektir. Kanun bir Martta yürür
lüğe girse ancak 1957 Martından itibaren bo
noların ödenmesi icabedecektir. Karşılığı 1957 
bütçesinde nazarı dikkate alınacaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Behzat Bilgin (İzmir). 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa, 

lütfen kullansınlar. 
BEHZAT .BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, İstanbul'da 6 - 7 Eylül hâdiselerinden 
zarar gören vatandaşların yardım görmeleri 
hakkındaki kanun teklifi, Gerze'de felâkete uğ-
riyan vatandaşlarımızın yardım görmelerini is
tilzam eden kanunu takiben Yüksek Huzurunu
za gelmiş bulunmaktadır. Bu iki kanunun bir
birini velyetmesi bir tesadüf eseri değildir. Ma
hiyetleri itibariyle iki kanun da bir kazaya, bir 
âfete kurban olmuş vatandaşlara devletin şefkat 
elini uzatmasından ibarettir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bu ka
nun yalnız vatandaşları mı hedef tutmaktadır? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Vatandaşı 
ve diğer eşhası. Bu yardım hakikaten bir âfetin 
tahribatının önlenmesine, bertaraf edilmesine 
matuf bulunmaktadır. İstanbul hâdiselerini ben
deniz ve eminim birçok arkadaşlarımız, bu zavi
yeden ele almaktadırlar, yani bunu biz âfet ola
rak, bir tabiat kazası olarak telâkki etmekteyiz. 
Bu yardım mevzubahsolunca bir kere şu ciheti 
hatırlatmak isterim. Kanunun isminde, matla-
bmda ifade edildiği veçhile bu bir yardım kanu
nu olacaktır. Yoksa bir tazminat kanunu değil. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Tazmi
nat diyor, burada. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Tazminat 
diyorsa yanlıştır. Bendeniz bunun bir yardım 
kanunu olduğu mütalâasında bulunuyorum. 
(Sağdan, gürültüler.) Dinleyiniz... 

REİS — Müsade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Sizin bu 
mevzuda öğrenecek çok şeyleriniz vardır. Alda
nıyorsunuz, dinlemeniz lâzımdır. 

REİS — Sözünüze devam edin, lütfen. 
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BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bu, tazmi

nat değil, bir yardımdır. Yani ne Türk milleti
nin ve ne de Türk devletinin mesuliyetini mu-
cibolan bir hâdise karşılığı değildir. Tamamen 
milletin ve devletin arzusuna ve temennisine 
rağmen, bu arzu ve temenni dışında, aynen Ger
ze felâketi gibi, başa gelmiş bir felâketin tevlid-
ettiği zararların tazmini mahiyetinde bulunu
yor. Devlet Gerze felâketzedelerine hangi hisle 
elini uzatmış bulunuyorsa, İstanbul ve diğer yer
lerde bu hâdiseden zarar görenlere de aynı his
le elini uzatmış bulunacaktır. Bu münasebetle 
sayın muhalif arkadaşlarımızın daima temas et
tikleri mevzuların maalesef ecnebi ve Yunan 
gazetelerinde ne suretle ele alınmış bulunduğu
nu kaydetmek isterim. Buradaki hâdise dolayı-
siyle Atina'da çıkan Katimerini gazetesi şu baş
lık altında bir yazı neşrediyor : 

[Türk Vekili, İstanbul'daki 6 Eylül vanda-
lizm hâdiselerini vatanperverlik olarak tavsif 
ediyor.] 

Efendim, maalesef Yunanlıların... 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Evet, 

vandalizm... 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Bakınız, tas-

vibediyorsunuz, Muammer Bey. (Sağdan «Zakar 
Tarver'de vandazalizm demişti» sesleri.) 

Evet o da demişti... Zakar'a da cevap veriyo
rum, Muammer Beye de cevap veriyorum. Mu
halefet olarak bunu telkin edenlere de söylüyo
rum. Efendim, Yunanlıların bu kelimeyi kul
lanmaya cesaret almaları maalesef muhalefet 
olarak bu yolda düşüncelerde ve neşriyatta bulu-
nulmasmdandır. Vandalizm nedir? Bunun işti
kakını biliyoruz. 

Vandalizm kelimesinin orta çağlarda Van-
lalların yaptıkları kütlevi ve gözü kapalı tahribatı 
ifade ettiğini biliyoruz. Kısaca bir cemiyetin 
kasdi olarak ve teamül halindeki vahşet hare
ketlerine girişmesi mânasına gelir. Burada kas
di olarak bir harekete tevessül edilmesi asla 
mevzuubahis değildir. 6 - 7 Eylül hâdiselerinden 
duyduğumuz teessür elbette umumidir. Ve şu
nu ifade etmek isterim ki; bu kanunu biz ne Yu
nanlıları tatmin etmek için, ne Avrupa ve Ame
rika umumi efkârını tatmin etmek için değil, 
sırf kendi millî vicdanımızı tatmin için millî bir 
vazife olarak buraya getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım; Türk'lere karşı vandal, 
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barbar kelimelerini kullanmaya dünyada hiçbir 
milletin, hiçbir ferdin, hiçbir bahane ile hakkı 
yoktur. Eğer mukayese etmek lâzımgelirse İs
tanbul'daki hâdiselerden çok daha vahîm hâdi
seler şu yakın mazide ve hattâ şu günlerde göz
lerimizin önünde cereyan etmiştir, etmektedir, 
ve maalesef edecektir. Dünyanın bugünkü vazi
yeti budur. Uzağa gitmeye ne hacet! Bizim ikti
dara geldiğimiz günlerde Bulgarların 150 bin 
Türk çocuğunu mallarını, mülklerini ellerin
den alarak çırılçıplak Türkiye'ye sürmesi hâdi
sesi ancak vandalizmle tesmiye edilebilirdi. O za
man bu tâbiri Bulgar'lara karşı kim kullandı ? 
Bunu her hangi bir hareket olarak kabul ettiler. 
Dünyanın hiçbir yerinde Bulgar'ları vandalizmle 
itham ettiklerini gördünüz mü? Buna mümasil 
hareketler, son harb esnasında Almanya'da da 
vâki oldu, 100 binlerce insan imha edildi. Al
manlara vandal ve vahşi damgasını kim vurdu? 
Bunlar tarihî felâketlerdir, milletlerin alnına bir 
damga gibi yapışmaz. Kırını ve Türkistan Türk
lerinin akibcti aynı şeydir. Bugün yer yüzünden 
silinmiş gibidirler. Akibetlerini öğrenmek şöyle 
dursun, namü nişanları kalmamıştır. Ruslar için 
dahi vandallık damgası kullanılmamaktadır. 
Şimdi burada Halk Partisi, şu parti bu parti söz
cüsü veya Zakar arkadaşımızın böyle bir lâfzı 
ortaya atmaları şayanı esef bir gaflettir. 

Bizi, Zakar arkadaşımıza o günün teessürü
nün umumiyeti içinde kendisine cevap vermek 
istemedik, böyle bir lâfzı ortaya atanların dü
şünmeleri gerektir. Dünyada halen cereyan 
eden hâdiselerle her gün insanların imha edil
diği, ailelerin yıkıldığı, köylerin yakıldığı mal
ların gasbedildiği, bunların haklı veya haksız 
infialler neticesinde husule geldiği cümlenin 
malûmu iken sırf İstanbul'da vukubulan bed
baht bir hâdisede, bedbaht bâzı şahısların yal 
nız şahıslarını ilgilendiren hareketleri öne sü
rülerek Türk Milletini Vandalizm itabı altında 
bırakmak bu millete karşı bühtandır arkadaş
lar! (Alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım, bu münasebetle zanne
derim ki ; muhalefetteki vatanperver arkadaş
larımız da bizi tenkid etmezler. Türk milletine 
bundan dolayı vandal, barbar diyecek insanlar 
yoktur ve olamaz buna karşı her zaman biz al
nımızın akı ile çıkarız ve reddederiz. Mehmet 
Hazer arkadaşım böyle bir iddia mevcudolma-
dığını söylüyor. O halde mütemadiyen aksini 
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yazan Hüseyin Cahit'e bunu hatırlatmalarını ri
ca ederiz. (Sağdan; «Hüseyin Cahit bunu sen
den daha iyi bilir», sesi) 

Şimdi; bu mesele vatansever arkadaşlarımı
zın, vazifesi bu gibi isnatları reddettiğimizi ve 
ayağımızın ucu ile bertaraf etmekte yekpare 
bir millet olduğumuzu göstermeleridir. (Soldan; 
alkışlar) 

Şimdi, diğer bir noktai nazara geçiyorum. 
Tine Katimerini gazetesi bu Meclisteki hâdise
den bahsederken; «îstanbul elenlerine karşı 
6 - 7 Eylül da yapılan cebir hareketleri» tâbiri
ni kullanıyor. 

Arkadaşlar, bilhassa Hacopulos arkadaşımı
za hitabediyorum, istanbul'da Elen yoktur, Türk 
Ortadokslar vardır, ilk defa bunu istanbul Hı
ristiyanlarının, ortodokslarının reddetmesini 
beklerdim. 

Türkiye'de Elen diye bir şey yoktur. Biz is
tanbul'u Elenizmden almadık, yıktığımız Elen 
imparatorluğu değil, Şarki - Roma imparator
luğu idi ve idaremize geçen Hıristiyanlar, Elen 
değil Rumdu, ve onların isimleri de Romiyos 
idi. Roma imparatorluğundan devraldığımız 
memleketlerde Elenizm diye bir şey mevcut de
ğildi. Ve Türkiye'de Şarki - Roma imparator
luğundan kalma Rumlar varsa, bizim nimetle
rimizle perverde olmuş bu kimseler hiç bir za
man Elen değildi, arkadaşlar. Bunlar, hakkın
da ne istanbul'daki Rumlar için, ne de Kıbrıs'-
takiler için söz söylemek hakkı Atmadaki Elen-
lere terettübetmez, etmemiştir ve etmemesi ica-
beder arkadaşlar! (Bravo sesleri, alkışlar) 

istanbul'daki Rumları biz sırf din farkiyle 
ve mazinin ihmali yüzünden tamamen imtisal 
edemedikleri millî kültür itibariyle belki lisan 
farkiyle ayrılmış birer Türk vatandaşı olarak 
görmek isteriz. Yani isteriz ki; bunlar yalnız 
Türkiye'de temin ettikleri nimet ve menfaat
lerle değil, icabında Türkiye'nin kara günlerin
de, Türkiye'nin ıstıraplarına iştirak etmekle, 
bu vatan için gerekli fedakârlıklara iştirak et
mekle, hakiki bir Türk vatandaşı ruhumu ikti-
sabetmekle kendilerini göstermiş olsunlar. (Bra
vo, sesleri) Hakikaten zarara uğramış insanları 
muaheze etmek ağır bir keyfiyettir. Ama biz, 
kardeş kardeş konuştuğumuz kanaatiyle istan
bul'daki Ortodoks vatandaşlarımızın vaziyetle
rini bu kürsüden açıkça ifade ettik. 6 - 7 Eylül 
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hâdiselerinin bir mesuliyeti varsa bunu hepnmf 
kabul ederiz ki, bunda en ağır yük Yunanlı
ların ve Yunanistan'ın üzerindedir. Atina Hü
kümetinin Türkiye hakkındaki gayridostane su
rette başlamış olan ve devam etmekte bulunan 
hareket ve tahrikleri bu mesuliyetin mebdei ve 
esasıdır. 

ikinci mesuliyet, komünistlerde, şunlarda 
bunlarda. Fakat bu hâdiselerde maalesef is
tanbul'daki Ortadoks Rum vatandaşlarımızın 
Türk millî hissiyatına intibak edememeleri Türk 
vatandaşlığını yalnız menfaat ve nimet zaviye
sinden görmeye alışmış olmaları da muharrik 
bir sebeptir. Türkiye'nin millî menfaatleri mev-
zuubahsolduğu zaman Atina ile Ankara arasın
daki bir ihtilâfta gözlerini ve kalplerini Anka
ra'ya değil Atina'ya çevirmelerinin bu hâdise
de tesiri büyüktür. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; meseleyi açık olarak konuşmak 
icabeder diyorum. Eğer Türkiye'deki Rumlar, 
Türk vatandaşı iseler kendileri bizden her türlü 
alâkayı, her türlü yardımı istemekte, beklemek
te haklıdırlar, göreceklerdir. Biz hâlâ onlara bu 
itimatla yardım etmek niyetindeyiz. Bunun bir 
nişanesi olarak da bu kanun teklifini getirmiş bu
lunuyoruz. Ama; eğer, istanbul'daki ortodoks 
vatandaşlarımız Yunanlıların ifade etmek iste
dikleri gibi Türkiye'deki ortodoks Türkler değil 
de Elenler, Yunanlılar iseler, bunun akıbetine 
her zaman mâruz kalacaklarını hatırlamaları ica
beder. (Bravo sesleri) Türk vatandaşları olarak 
bizden her şeyi istiyebilirler, fakat Elen olarak 
hiçbirşey istiyemezler. Ancak mesuliyetlerinin 
hesabını verirler, mesuliyet içine düşerler. Bina
enaleyh bu kanun bizim istanbul hâdiselerini ne 
şekilde bir millî felâket olarak telâkki ettiğimi
zin bir delilidir, istanbul'un üzerinden bir ka
sırga geçti, bir felâket kasırgası geçti. Bu kasır
ganın içinde millî hislerin kaynadığını görüyo
ruz. Hepimiz biliyoruz ki hâdisenin aslında is
tanbul ve izmir'de yollara dökülen on binlerce 
vatandaşlar vatanperverane hislerle hareket et
mişlerdir. Bir millî cezbenin içine katılan insan
lar arasında daima halk ve kütle psikolojisin
den istifade eden kötü ruhlu insanlar bulunabi
lir, yanlış yollara gidebilecek insanlar bulunabi
lir. Fakat kimse şüphe edemez ki 6 - 7 Eylül hâ
diseleri istanbul'da, izmir'de Türk'millî hisleri
nin rencide olmasından doğmuştur. Bu hâdisele
re katılmış on binlerce vatan evlâdı arasında 
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'binde biri kötü yollara sapmış binde 999 u temiz 
ve namuskâr hislerle hareket etmiştir. Yağmacı
lık hareketini, tahrip hareketini o kütlenin tama
mına teşmil etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu 
hareketlerin müessif taraflarını Hüseyin Cahit 
Beyin makalelerinde okuyoruz. Nelerden bahse
diyor ? Tekrarından hicap duyuyorum. Fakat bun
lar birkaç ferdin hareketidir ki, onlar bugün ada
letin huzurunda hesap vermektedir. Onların ha
reketlerinin kötü tarafından Türk Milletini me
sul tutmaya çalışmak, değil Demokrat Partiye 
karşı, Türk Milletine karşı Türkiye'nin efkârı 
millisine karşı işlenmiş bir lâubalilikten başka 
birşey değildir. (Alkışlar.) 

Rica ederim, değil Adnan Menderes, îsmet 
Paşa Hazretleri iş başında bulunsalardı, ve böy
le bir hareket ezkaza olsaydı bu hareketleri îs
met Paşa'nm teşvik ve terkibettiğini asla düşü
nemezdik. Hatırımızın kenarından geçmezdi, is
ter îsmet Paşa ,ister Fethi Çelikbaş, ister sevimli 
arkadaşım Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu iş başın
da olsun hiçbir Türk Devlet adamının böyle bir 
şeyi başlatmak, yürütmek ve inkişaf etmesine se-
bebolabileceğini aklımızın en ufak bir köşesinden 
geçirmeyiz arkadaşlar. 

Vatanperverlik, bu bahiste biribirimizi oldu
ğumuz gibi tanımaktadır, arkadaşlar. îsmet Pa
şa Hazretleri vatanperver ise Adnan Bey de o 
kadar vatanperver değil midir, arkadaşlar? Biri-
birimizin vatanperverliğimizden, birbirimizin hâ
lis niyetlerimizden şüphe etmeye hakkımız yok
tur. İstanbul hâdiseleri bir felâket kasırgası ol
muştur. Şu bakımdan; millî heyecan feveran ede
rek muhakemeyi bir an için durdurmuş ve bâzı 
aksak çıkmaz yollara sürükliyebilmiştir. Fakat 
bunun gerisinde haklı bir infial var, bunun ge
risinde hissiyatı rencide omuş bir milletin feve
ranı var, bunun gerisinde bütün bir milletin 
kendi şeref ve haysiyetini, kendi haklarını koru
mak azmi vardır arkadaşlar. îşte bunun içindir 
ki 6-7 Eylül hâdiselerini biz, iktisabettiği manr 
zaraya rağmen bir millî hassasiyet hâdisesi, bir 
reaksiyon, bir protesto olarak kabul ediyoruz. 
Ve bunun haddi aşmış taraflarını, Frenklerin 
exees dedikleri hadden ileri kısmını reddetmekle 
iktifa ediyoruz. Ve işte onların tevlidettiği hasa
rı aynen bir yangın gibi, seylâptan mütevellit 
bir zarar gibi karşılamayı derpiş ediyoruz. Bu 
kanun bu ruhla geldi. Bu kanunu çıkaralım ar
kadaşlar. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 
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REÎS — Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 

înece'de su baskınından zarar görenlere yapı* 
lacak yardım hakkında kanun lâyihasının oy
lama muamelesi bitmiştir, efendim. 

Ahmet Gürkan (Tokad), buyurun efendim. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar-

kadaşlarım, Behzet Bilgin arkadaşımın çok kıy
metli konuşmalarım, heyecanlı ifadelerini din
ledikten sonra konuşmam her halde benim için 
bir talihsizlik olacaktır. Bunun için bendeniz İs
tanbul'da cereyan eden esna ve efca hâdisenin 
sebepleri ve âmilleri üzerinde durmıyacağım. 
Ben yalnız, arkadaşınım ifade ettiği gibi, bunu 
bir tabiat hâdisesi olarak kabul edeceğim. Çok 
temenni ederdim ki muhalefete mensup kıymetli 
arkadaşlarımız bunu bir politika mevzuu yap
masalardı. Bundan evvel de zelzelelerden, sel
lerden zarar gören vatandaşlarımızın gördükleri 
zarara karşı alınacak olan kıymetli tedbirler ve 
hükümetimizin uzatmış olduğu yardım mevzuu 
görüşüldü, biliyorsunuz, ne kadar sakin, ne ka
dar bitarafane konuşuldu. Temiz bir hassasiyet 
içerisinde bu müzakereler devam edip keyfiyet 
kanunlaştı. Eğer bu felâketler için de bahane 
aransa her zaman bulunabilir. «Falan kasaba 
yanmış, buna da iktidarın tedbirsizliği sebep ol
muştur. Çünkü arozöz yoktur, itfaiye harekete 
geçmemiştir» denilebilir. Hattâ zelzele hâdisesin
den de iktidar mesul tutulabilir ve binnetice me
selâ «Buralarda neden sismografik aletlerle da
ha evvelden zelzelenin olacağı tesbit edilerek 
halk ikaz edilmemiş ve bu büyük kayıplara se
bebiyet verilmiştir?» denilebilir. Ben çok istir
ham ediyorum, bu hâdiseye de bir tabiat hâ
disesi olarak bakmak lâzımgelir, buna mecbu
ruz. Kim olursa olsun, iktidarın başında hangi 
dâhi bulunursa bulunsun bunu evvelden bil
mek ve önlemek mümkün değildi. Bunun âmil
leri de tabiî hâdiseler gibi muhteliftir ve bunla
rın en başında millî hisler, komünizm şu veya 
bu sayılabilir. Fakat bunları şu anda burada 
tadat etmeye imkân yoktur. Yalnız sevgili ar
kadaşlarım bize Avrupa'da, tâ öteden beri, his
sen vieya millî düşüncelerle düşman olan in
sanlar, cemiyetler olabilir ve vardır. Bu hâdi
seden bunlar pekâlâ istifade etmek isterler. Yal
nız ben burada Türkiye 'de bugüne kadar Cum
huriyetten evvel yaşıyan ekalliyet dediğimiz 
vatandaşlarımıza bugüne kadar nasıl muamele 
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ettiğimize ve onları nasıl himaye ettiğimize dair 
bir iki misal vereceğim : 

Sevgili arkadaşlarım, Cezzar Ahmet Paşanın 
Akkâ'da yapmış .olduğu bir muharebede Na
poleon'u mağtubetmiş olduğunu bilirsiniz. Ah
kâmı islâmiyede cizye vardır. Cizye gayrimüs
limlerden alman bir nevi vergidir. Onlar bu 
vergiyi verirler; işlerinde, güçlerinde çalışırlar. 
Hattâ harbe iştirak etmedikleri için de memnun 
ve müftehirdirler. islâmlar, hattâ onların yaşa
dığı memleketi için kan dökerler. Şehidolurlar-
dı. Ama onlar gayet rahattırlar. Ne zaman ki, 
Mısır'dan gelen Napoleon, ordulariyle Akkâ'yı 
muhasara etti; Cezzar Ahmet Paşa çekilme ka
rarı vermişti. Daha evvel gtelen bütün gayri
müslimleri davet etti. Defterlerini açtı, ve her 
birinden almış bulundukları cizyeleri iade et
meye başladı. O zaman gayrimüslimler şu mu
kabelede bulundular : «Biz bu paraları almıya-
cağımız gibi, sizden de katiyen ayrılmak iste
miyoruz. Siz kaleclen çıkarsanız sizinle biz de 
çıkacağız. Siz harbederseniz, sizinle beraber biz 
de harbedeceğiz.» Ve onlar Türk ordularının 
saflarında harbederek nâmağlup Napoleon'un 
mağlubedilmesinde mühim rol oynamışlardır. 

Yine bunun misali, Mişo isimli bir rahibin 
Şarkta Seyahat isimli eserinde görülmektedir. 
Bu kitabında Mişo der ki : «Müslümanlığın alem
darı olan Türklerin nasıl genişlediğini, tevessü 
ettiğini, nasıl şeref kazandığını ancak buraları 
gezdikten sonra öğrendim. Tetkik ettim gör
düm ki Türkler Avrupalı garazkârlarm dediği 
gibi zulümle, kılıçla değil işgal ettikleri yerler
de müslim gayrimüslim tefriki yapmadan ada
let sistemiyle oraları idare ederek genişlemiş
lerdir ve genişliyeceklerdir. Hattâ nail olduğu 
şereften Avrupa da istifade etmtek mecburiyetin
dedir.» Kitap aynen bunları söylüyor. 

Şimdi Sayın Maliye Vekili 60 milyona ihti
yaç var diyor. 60 milyon olsun, 100 milyon ol
sun bizim namütenahi şereflerimize eklenecek 
bu yardım, parayla mukayese edilemez; bu mu
kayeseyi daha çok mânevi bakımdan yapmak 
mecburiyetindeyiz. Onun için kanunun kabulü
nü istirham ediyorum. (Soldan, alkışlar) 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, Türk milletinin ulüvvücenabı-
nı gösteren bu kanunun müzakeresi hakikaten 
bizim için tarihî bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz Yunan Hükümeti 
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ile aramızda cereyan eden hâdisatı şöyle bir göz 
önünden geçirecek olursak, istanbul hâdisesin
den en çok mesul olması lâzımgelen bir devlet 
varsa evvelâ ingiltere, ondan sonra da Yunan
istan'dır. Sebebine gelince, ingiltere Kıbrıs hâ
disesinde Damadı Yunanistan Devlet Eeisini ka
yırarak Türklerin şeref ve haysiyetine dokuna
cak şekilde, kendisine emaneten verilmiş olan 
bir ülkeyi, hiçbir suretle alâkası olmıyan bir 
millete peşkeş çekmiş Türk milletinin heyecan 
ve galeyanını körüklemiştir. Atatürk'ün evine 
atılan bombanın fecî netice ve tesiri ile halk bir 
miting yapmak istemiş, hükümetten müsaade 
alınmış. Hükümet müsaadeyi verirken acaba İs
tanbul'da o mitingi yapacak olan insanlar ara
sında kötü ruhlu insanların da olamıyacağı dü
şünülebilir mi? Bizim muhaliflerimizin ne mak
satla bunu yaptıklarını hükümet bilmiyor. Yal
nız onlara söyleriz ki, bu iktidar, 1958 senesine 
kadar burada kalacaktır ve bu müddet içerisin
de memleket işlerini millet iradesini tedvir ede
cektir. 

Bu, iktidarı vazifesinden uzaklaştırmak için 
yapılması icabeden bir hâdisedir. 

Muhalif partiler bu işi yapmak için hazırla
nabilirler, bunu ihtilâlle düzeltebilirler... (Sağ
dan, şiddetli gürültüler). Müsaade buyurun, 
müsaade buyurun. 

REÎS — Sinan Bey, ihtilâl tâbirini tavzih 
edin. 

SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — ihti
lâlle olabilir diyorum. Söylediklerimi dinleyin 
(Sağdan, şiddetli gürültüler). 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Saçma
lıyorsun. 

SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Paris'e 
gitmiştim... (Sağdan, şiddetli gürültüler) Susun 
be!.. 

RElS — Müdahale etmemenizi rica ederim, 
sözlerinde kimseyi muhatap tutmadığını ifade 
ettiler. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) -~ ihtilâlle ola
bilir, diyor ve muhalefete dönerek bunu yapabi
lecek misiniz diye soruyor. Bu zat daha ağzın
dan çıkanı bilmiyor. 

SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Muha
lefetin bütün dâvası, bütün gayesi gürültü ile 
bize pabuç bıraktırarak ortadan kaldırmaktır. 
Halbuki biz gürültüye pabuç bırakacak kimseler 
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değiliz. Buraya Türk milletinin serbest reyleriy- I 
le geldik, onun iradesiyle tavzif edilerek buraya 
gönderildik. Bağırmaya lüzum yok, benim söy
lediklerimde şayet bir kusur görürseniz, benim 
söylediklerim zabıtlarda aynen vardır, alır okur
sunuz, cevabını verirsiniz. 1958 e kadar bu Mec
lis buradadır, siz de buradasınız biz de burada
yız. Netice itibariyle o güne kadar bekliyecek-
siniz. 

AHMET FIRA1 (Malatya) — Aksini iddia 
eden mi var, yani ne demek istiyorsun? 

SÎNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Pa
ris'e gitmiştim, Eski Muharipler teşkilâtında 
Türk mümessili idim. Bundan bir sene evvel Vi
yana'da Amerikan Devleti, Türkiye'de bir Re-
adaptasyon istasyonu açma kararını vermişti. 
12 milyar dolar sarf edilecekti. Bu sefer gitti
ğimiz zaman ne cevap aldığımızı biliyor musu
nuz? «Kusura bakmayın istanbul'da bir hâdise 
olmuş bunu Adnan Menderes Hükümeti hasır
lamış, İstanbul'da yağma ve garet olmuş... Böy
le bir Devlete yardım edersek bir müddet sonra 
Türklerin bu hücumlarını tekrarlamaları ihti
mali vardır. Bundan sonra bu yardımları yap-
mıyalım» dediler. Hattâ arkadaşlar Muhalefet 
Partisi Meclis kürsüsünden bunu Hükümet yap
tı demiştir. Bunun millete duyurulmasını iste
mek benim vazifemdir. Binaenaleyh bunlar doğ
ru değildir arkadaşlar, yapmayın. Biz bu mem
leketi kurtarmak için tırnaklarımızla siper ka
zarak ellerimizden kan fışkırarak düşmana 
karşı kendimizi müdafaa ettik. Bunu unuttunuz 
mu? (Soldan, «bunu paşaya söyle» sesleri) O 
Paşaya söylüyorum tabiî, ama korkuyorum da 
damat bey yazar diye. (Soldan, gülüşmeler) 

Arkadaşlar, gelelim sadede. Bakınız Yunan 
Devletini idare eden bir zat bize nota veriyor, 
bizi protesto ediyor, «Bize teminat verin» di
yor. Ama kendisi 150 bin Türkün malını mül
künü elinden alarak, bütün camileri, mescitleri 
yıkarak, kaçırdığı türklerin hesabını vermek 
istemiyor. Bu türkler iki taraflı türklerdir, 
etabli türklerdir. istanbul'da da etabli rumlar 
vardır. Bize 150 bin türk gelmiştir; bunların 
yerine 150 bin rum gitmelidir. Ne vakit Garbi -
Trakya'daki türklerin hakkını verir, o zaman 
tazminat veririz, işte biz kendimizin yapma
dığı, yapmıyacağı, fakat vatandaşlarımıza reva I 
görülen bu haksızlığı ödemek için hazırlandık. 
O da hazırlansın. I 
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Arkadaşlar; Garbi - Trakya'ya bilhassa, Di-

metoka'da evvelce on bin hane vardı, bugün üç 
hane kalmıştır. Biz yine bağırmıyoruz, niçin taz
minat istemiyoruz, niçin teminat istemiyoruz? 
Yunan devletinden daha aşağı bir devlet miyiz? 
Dün bizim bir vilâyetimiz olan bir devlet kalk
sın da Türk milletine, tazminat vereceksiniz di
ye meydan okusun? Bu nasıl şey? Onun için 
arkadaşlar, ben Adnan Menderes'ten, hükümet
ten rica ediyorum; biz bu kanunu kabul edelim, 
kendi şeref ve haysiyetimizi tahtı zımana ala
lım. Ama Yunan devletinden de Trakya'daki 
Türklerin haklarını korumasını, yaptığı hare
ketleri telâfi etmesini, orada yıkılan camileri 
tamir etmesini istiyelim. Bunu istemezsek, şim
di Kıbrıs'ı istiyor, yarın Trakya'mızı istiyecek, 
Isttnbul'da papalık devleti kurmak istiyecek. 
Ben bu işten hükümeti haberdar ettim. Tetkikat 
yapıldı. Emniyeti Umumiyede bunun dosyası 
var, orada patrikhanenin yaptığı müracaatı bu
lacaksınız. Patrikhanenin yapmış olduğu müra
caat hattâ oradaki azalardan imza istiyorlar. 
Bir kısmı hâlâ St. Sinod âzasıdır. Bu kadar mü
samaha olmaz. Geçen gün size vesikalarını oku
dum, uydurma bir şey değildir, hakikattir. Hat
tâ bir sene evvel Amerika'dan gelen bu heye
tin içinden bir heyet patrikhanede bir hafta mi
safir kalmıştır. Hükümet merkezinin nerede 
kurulacağına, hangi araziyi alacağına dair ka
rarlar verilmiştir. Kıbrıs'taki papas da patrik
hanenin emrindedir. Patrikhane isterse derhal 
papasın kulağını çeker. 

Bunları söyledikten sonra asıl kanuna geli
yorum. Arkadaşlar, kanunun başlığı yanlıştır. 
«6 - 7 Eylül 1955 tarihinde istanbul'da vukua 
gelen hâdise dolayısiyle zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi» deniyor. Bu zararları yapan 
biz değiliz. Kimlerin ne kadar zarar gördüğünü 
Adnan Menderes bilemezdi. Bunun neticesinin 
buraya gelebileceğini bilmek için falcı olması 
lâzımdır. Binaenaleyh bunun zarar görenlere 
yardım şeklinde tashihi lâzımgelir bence. Neyi 
verecek? Adnan Menderes mi yaptı ki getiriyor 
bu kanunu? Zaten bütün muhalefetin yaptığı 
budur. Adnan Menderes ve onun hükümeti Türk 
milletinin sinesinden kopup gelen insanlardır. 
Onlar sadece memlekete hizmet etmek için ça
lışır, memlekette en küçük bir hâdise çıkmama
sı için elinden gelen gayreti yapacak kabiliyet
te insanlardan terekkübetmiştir. Yok Reisicum-
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hur hâdise esnasında İstanbul'da imiş, yok Ad
nan Menderes istanbul'da imiş de bunu tertip
lemişler. Buna en ufak bir akıl erdirme imkâ
nı yoktur arkadaşlar. Dünya muvacehesinde 
medeni bir millet diye anılan 709 senelik bir 
maziye sahip bulunan bir devleti idare edenler, 
o devletin en medeni ve müterakki bulunduğu 
bir zamanda vahşet devrine yakışır bir hareket 
yapmazlar ve yaptırmazlar. Onun için bunu bu 
şekilde tashih etmek lâzımdır. 

Kanunun maddelerinde de düzeltilecek yer
ler var, buna (60 milyon liraya kadar) demek 
lâzım. Âzami miktar tâyin edilmezse kanun ma
hiyetini alamaz. Hükümete açık bono vermek, 
istediği kadar bono çıkarmak salâhiyetini ver
mek her halde doğru olmaz. Bereket versin za
mana bağlı olarak konuşmuyorum. 

Sonra arkadaşlar, bu vahşilik isnadı yalnız 
Türklere karşı veriliyor. Halbuki Bulgaristan'
dan 200 - 250 bin Türk, kış günü yalınayak, 
başı kabak, yollara salınmış, tehcir edilmişti. 
Bulgaristan hakkında hiç kimse bir şey söyle
medi. Demek ki, yalnız Türklere karşıdır. Biz 
de kendi ırkdaşlarımızın hakkını gerek Yunan
istan ve gerekse Bulgariistan'dan istemek hak
kını haiziz. Elimizde koskoca bir delil vardır. 
Türk Milletine mal edilmek istenen hâdiseler 
aslında şahsi ve haris menfaatler peşinde koşan 
birkaç kişinin yarattığı 6 - 7 Eylül hâdiseleri 
olup, memleketi ve milleti adım adım terakki 
ettiren devlet ve hükümet reislerine bu hatayı, 
bu kusuru isnadetmek kadar insafsızlık olmaz. 
Tabiî hükümet bunu Garbî - Trakya'daki Türk
lerin, Garbî - Trakya'daki mallarına da teşmil 
etmeli. Orada mevcudolan 171 camiden kaç ta
nesinin kalmış olduğunu da sorarsak Yunan 
Hükümetinin maskesi düşer, onların ne kadar 
zalimane ve gaddarâne hareket ettikleri bütün 
dünya muvacehesinde meydana çıkar ve bizim 
de ne kadar medeni bir millet olduğumuzu bü
tün dünya görür. Halbuki Trakya'dan Türki
ye'ye kaçanlar yalın ayak, başı açık, âdeta çı
rılçıplak denecek vaziyette Meriç Nehrini geç
mektedirler. Maalesef bugünkü ve bizden ev
velki hükümetimiz bunları aramamışlardır. Bun
dan sonra aranması farz olmuştur. Millet bunu 
istiyor Adnan! 

Sonra Türkiye'de mübadeleye tâbi tutularak 
Yunanistan'a gitmiş olan insanlar, orada Yu
nan tabiiyetini aldıktan sonra tekrar Türkiye'-
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ye gelmişler, İstanbul'da, İzmir'de yerleşmiş
lerdir. Bunlar, Yunan tabiiyetli ve fakat ika-

I met ettikleri yerlerin eski yerli ramlarıdır. 
i Bunlara daha ne zamana kadar ikamet müsaa

desi vereceksiniz ? Bunların daha ne zamana ka
dar döviz ve saire kaçakçılığı yaparak bu mem
leketin iktisadiyatını altüst etmelerine ve ikti
sadiyatımızı kemirmelerine nasıl müsaade ede
ceksiniz? Buna da bir son vermek lâzımdır. 

I Hangi Türk, Yunanistan'a gidebilir acaba? 
I Yine soruyorum vatandaşlara; her gün Bo

ğaz ve Ada vapuruna binerseniz, buraların yol
cuları olan Rumlar hiçbir zaman senin ,hiçbir 
mukaddesatına hürmet etmezler. Bu memleke
tin nanü nimetiyle müreffeh, bu kadar mesut 
bir hayat yaşıyan bu insanlar Türkiye'ye kati
yen bağlı değildirler. Zaten bizde misafirdirler. 

I Bunlar Etabli Türklerle mübadelesi lâzımgelen 
insanlardır. Bir an evvel bu iki insan kitlesini 

I yerlerine göndermesini hükümetten rica ediyo
rum. 

Arkadaşlar, yine üzerinde duruyorum, ge
rek Kıbrıs işinde ve gerekse Doğu - Trakya işin-

i de hükümet gayet müteyakkız davranmaktadır. 
Fakat bu kâfi değildir. Onların, bize yaptığı gi-

j bi biz de onlardan teminat ve tazminat isteme-
| liyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Mâruzâtım bun-
I dan ibarettir. 

REİS — Gerze yangınından, Lüleburgaz ve 
İnece'de su baskınından zarar görenlere yapıla
cak yardım hakkındaki kanun lâyihasına (353) 
arkadaşımız iştirak etmiş ve 353 reyle kabul 
edilmiştir. (Umumi alkışlar) 

Demokrat Parti Meclis Grupu adına Burha-
nettin Onat, buyurunuz, efendim. 

i DEMOKRAT PARTİ GRUPU ADINA BUR-
| HANETTİN ONAT (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, günlerden. beri geceli - gün
düzlü 1956 Bütçesini inceliyor ve 29 Şubat ak
şamına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük 

i bir kısmı yüksek hizmetleriniz ve yüksek mesai
nizle başarılmış bulunuyor, fakat daha geride 
üç vekâletin dallı budaklı bütçesi vardır. Ve 
her biri büyük bir vekâlet bütçesine muadil 

1 mülhak bütçeli genel müdürlüklerle gelir büt
çesi var. Şimdi, bütçe ile alâkalı olduğu için 
müstacelen Meclise getirilmiş birtakım kanunla
rın müzakeresindeyiz. Bu meyanda 6 - 7 Eylül 
hâdiselerinde zarar gören vatandaşlara yapıla» 
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eak yardım hakkındaki kanun da huzurunuza I 
getirilmiş bulunmaktadır. Muhalif arkadaşları
mız söz aldılar, kanunun Meclisi Âlinize sevkın-
deki usul üzerinde durdular, varit olabilir. 

îkinci olarak yine usule taallûk eden bir mev
zu Yüksek Heyetinize arz edildi. Reye iktiran 
etti, fakat arkasından 6-7 Eylül hâdiselerinin 
mesuliyeti gibi muazzam bir problem atıldı 
önünüze. 6 - 7 Eylül hâdiseleri derken tabia-
tiyle memleketimizde bayrağımız altında yaşı-
yan ve vatandaşlığımızı kalbul eden ekalliyet
ler meselesi, Türk düşmanı memhalardan tah
rik edilen Kıbrıs meselesi var. Bütün bunları 
ele alıp bütçeyi bir tarafa bıraksak bir buçuk 
günde değil, 15 günde değil, bir buçuk ayda 
dahi bir karara varmamız mümkün müdür ar
kadaşlar? 

Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim, bir taktik 
karşısındayız. Bütçeyi bırakacaik, uzayıcı bir 
dedikodu içine girecek, bütçe yerinde kalacak
tır, bu oyuna gelmiyelim arkadaşla;*. (Sağdan, 
«siz taktik yapıyorsunuz» seslen) 

Kısaca bir noktaya temas edeyim, 6-7 
Eylül hâdiseleri hakikaten milletin sinesinde 
açılmış bir yaradır. Tahkiki yapılıyor, tahki
kat neticesi henüz Meclise gelmemiştir. C4eldi-
ği zaman bizim de düşüncelerimiz, söyliyeeekle-
rimiz olaJb'ilir. Bu husustaki hassasiyet bu hu
sustaki vatanperverlik Meclisin şu sıralar ara
sındaki yolun ayırdığı iki sıradaki muhterem 
muhaliflerimize mi münhasırdır ? Memleketin 
tarihini alâkadar eden bir mevzuda en az bizim 
de kendileri kadar hassas, en az kendileri ka
dar vatan hisleriyle meşbu olduğumuzu kabul 
buyursunlar. Ve müsaade buyururlarsa bütçe 
üzerinde çalışalım, bütçemizi bitirelim, işimize 
bakalım. (Soldan, alkışlar) 

SBLÂHATTlN KARAYAVUZ (Tra'bzon) — 
Çok muhterem arkadaşlarını; 6/7 Eylül hâdi
seleri, muhtelif vesile ve sebeplerle-bu kürsü
ye mütaddit defalar getirildi, hem o kadar çok 
getirildi ki, meşru Türlk Hükümetinin 6/7 Ey
lül hâdiselerinin suçlusu olara,'k gösterilmesi 
iddiasiyle dahi getirildi. Usul bakımından ek
siklikleri, yahut esas bakımından yanlışlıkları 
iddia edilerek bu kanunun tehirini istemenin 
mânasını anlıyamadım. 

Esas üzerinde muhalif, muvafık bütün ar
kadaşlar müttefiktir. Yapılmış olan hareketi 
yardım suretiyle ödemekte hepimiz müttefik I 
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haldeyiz. Arkadaşlarımız her nedense kanu
nun geri bırakılması yollunda idarei kelâmda 
bulunuyorlar. 

Bundan çıkan tek mâna, muhalefet sebep
lerinden en mühimmi, kanunun çıkması ile bu 
meselenin de elden çıkmasını istememesidir. 

Muhterem arkadaşlar; burada Halk Partisi 
Sözcüsü Nüvit Yetkin arkadaşımızın serdettik-
leri mütalâalar üzerine cidden anladım ki, 6/7 
Eylül hâdisesinde hükümetin sebep ve- mesul 
olduğunu göstermek ve bu hâdise ile de doğ
rudan doğruya Demokrat Partiyi yıkmak iste
mektedirler ve bu fikirler bu zihniyetle atıl
mış bulunmaktadır'. Vukuf sahibi olan insan
lar işin buraya getirilmek istenildiğini ve hü
kümetin mesul edilmek istenildiğini derhal an-
lıyabilirler. 

Hâdisede hakikaten Türk Hükümetinin me
sul olmasından muhalif arkadaşlarımız mem
nun mu olacaklardı? Buna cevap almak isterim. 

Şayet. Türk milleti 6 - 7 Eylül hâdiselerinde 
mesul olursa gayet tabiîdir ki, Türk Hükümeti
nin hariçte itibarı düşer. Bu, Türk Hükümeti 
için umumi muvazenesi içinde bulunduğumuz 
devletler nazarında itibarsızlık addedilir. Bütün 
bunlar meydanda iken Türk Hükümetinde me
suliyet aramak eehdinin nereye varacağını tak
dir etmekten âciz bulunuyorum. Bir an için me
suliyetin Türk Hükümetinde olduğunu kabul 
etsek dahi muhalefet sıralarında bulunan arka
daşların, memleketin bu bakımdan göreceği bü
yük zararları göz önünde tutarak bu mesuliye
ti gizlemeleri, bunu bu yüksek kürsüye getirip 
ilân etmemeleri icabeder. 

Arkadaşlarım; ben sözlerimi şöyle bitirmek 
istiyorum : Buradan muhalefetin şu veya bu il
tibasa mahal veren kelimeler kullanmamasını, 

j böyle bir fikir taşıyanlar varsa onların da evve-
! lâ bu memleketin istikbaline zarar verecek böy

le hâdiselerden istifade ederek Demokrat Parti 
Hükümetini, iktidar partisini küçük düşürmeye 

! tenezzül etmemelerini rica edeceğim. (Soldan, 
I alkışlar) 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

! raş) — Bir noktayı tavzih için huzurunuza gel
dim. Bâzı arkadaşlarımız kanunun metninde 
hükümete verilen harcama salâhiyetinin hudut-

I suz olduğunu ifade ettiler. Deminki mâruza-
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tımda da asapta geçen 60 milyon liranın 60 mil
yon lirayı geçmemek üzere diye istirham edece
ğim. 

REİS — Aleksandros Hacopulus. 
ALEKSANDROS HACOPULUS (İstanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlarım; birçok aksi te
sadüflerin birleşmesi Türk milletinin ve hepimi
zin başından geçen nahoş hâdiseler artık son 
safhasına gelmiştir. Bu kanunu kabul ederek 
artık bu fena geçişin sayfasını kapıyalım. Ar
tık, işimizle gücümüzle uğraşalım. Çok istismar 
edilmiş bir felâket geçmiş, bitmiştir. Türk mil
letinin bunu ne kadar acı olarak kabul ettiğini, 
ne kadar üzülmüş olduğunu biliyoruz. Benim de 
şahsan ne kadar üzüldüğümü bilirsiniz. Bunun 
için Türk milleti, Türk Hükümeti elinden geleni 
yapmışlardır. Dostlarımız, ahbaplarımız ellerin
den geleni yapmışlardır. Burada; bu hâdiselerde 
hükümetimizin sarf etmiş olduğu gayretlere 
minnettar olduğumuzu arz eder, yaraların sarıl
ması için uzatmış olduğu şefkat elini hürmetle 
sıkarız. Çünkü gayretler çok işimize yaramıştır. 
Arkadaşlar; bu kanan bir hak kanunu değildir. 
Türk milletinin sinesinde bulunan halisane ada
let prensiplerine uygun olarak, şefkatle uzatıl
mış bir yardım ve iyilik elidir. Bunu bu şekilde 
tebarüz ettirmenizi rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi; kısaca, bâzı arkadaşlarımın bâzı dü
şüncelerine cevap vermek istiyorum. Behzat Be
yin söylediği birçok noktalara iştirak ediyorum. 
Yalnız, bâzı noktaları müphem geçmiştir. Bu
günkü vatandaşlık anlamı arkadaşlar, bu şekil
de tarif edilmektedir. Bir vatanın içinde yaşa
yıp ve şayet o vatanın başına bir felâket 
gelirse bundan o vatandaş üzülürse, eğer 
vatanının başına bir devlet kuşu konarsa 
bundan sevinirse işte vatanın hakiki evlâ
dı odur. Türk vatanında yaşıyaıı ramların 
da böyle hakiki vatandaş olduğunu burada be
lirtmek isterim. 

Arkadaşlar; bizim, inkılâp tarihimiz Birinci 
Dünya Harbinden sonra başlar. Biz millî hudut
larımızı Misakı Millî ile çizdik ve çürük insan
ları bu topraklardan attık. Yepyeni bir vatan 
yarattık. Bu topraklar üzerinde yaşıyan bütün 
vatandaşların hak ve hürriyetlerine inandık. 

Arkadaşlar İkinci Dünya Harbinden sonra 
insan hakları diye yeni bir mefhum kurulmuş
tur. Türk milleti bu insan haklarının müdafi-
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idir. Arkadaşlar, Kore'de çarpışan Türk mille
ti yalnız Türkiye'nin değil, İnsan Haklarının 
müdafiidir. Şark hudutlarımızda bekliyen Meh-
met'cik İnsan Haklarının ve Avrupa medeniye
tinin koruyucusudur. Böylece aramızda yaşı
yaıı Rum vatandaşlar aleyhinde, onlar fena dü
şünüyorlar, diye bir kanaat ortaya atılabilir mi ? 
Afcla... Yalnız Sinan Tekelioğlıı demiştir ki, Rum 
Patrikhanesi Ruslarla iş birliği ederek burada 
bir papalık kurulmasını istemiştir. Müsaade bu
yurun... Arkadaşlar, her fert gibi ben de Rum
ların sizin vatandaşlarınız olarak bütün dünya
ya ilân etmek istiyorum ki, Rusya nereye aya
ğını basmışsa ne Rum ne Türk, ne de Rum ve 
Türk serveti kalmıştır. Binaenaleyh hangi Türk 
vatandaşı Ruslarla ittifak edecektir? 

SİNAN TEKELİOĞLII (Seyhan) — Vâkı-
dır. 

ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 
— Asla. Bay Sinan Tekelioğlu seni resmen da
vet ediyorum, şayet bu dediklerini ispat eder
sen ben bu çatı altına bir daha girmem. Fakat 
ispat edemezseniz bu kapıdan içeri girmemeye 
siz de cesaret gösterecek misiniz? Sizde beş pa
ralık haysiyet varsa bu davetime icabet eder
siniz. Ben de namusum üzerine söz veriyorum, 
ispat ettiğiniz takdirde bir daha buraya gir
mem. Siz de girmemek şerefliliğini gösterir mi
siniz ? öyle şey olur mu arkadaşlar ? 

SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Bir ekalliyet 
mümessili değilsin, ekalliyet mebusu gibi konuş
ma ! 

REİS — Karşılıklı görüşmeyiniz, devam bu
yurunuz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bana 
«Beş paralık haysiyetin varsa» diyor. 

REİS — Müsaade buyurun. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 

— Biz öyle bir şey iddia etmedik. Sevgili arka
daşlar, biz Türk vatandaşıyız ve bununla ifti
har etmekteyiz. Başka hiçbir devletle irtibatı
mız yoktur. Bunu açıkça belirtmek istiyorum. 
Başka ne diyeyim size. Çok teşekkür ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Reis 
Be}'', Türklüğe hakeret vâki oldu. Söz istiyo
rum, 

REİS — Muhterem arkadaşlar; evvelce al
dığımız karar gereğince saat 13 te müzakerele
re nihayet vermek mecburiyetindeyiz, Fakat 
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tensİbederseniz bu kanunun müzakeresinin ik
maline kadar Celsenin devamını reyinize arz 
edeceğim. Bunu kabul edenler... Etmiycnler... 
Müzakerenin devamı kabul edilmiştir. 

Hükümet. 
HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar; 6/7 Eylül hâ
diselerinden sonra burada Yüksek Meclis huzu
runda bu meseleye ait mütaaddit müzakereler 
cereyan etti ve muhterem Meclisiniz bu husus
taki kanaatini hattâ iradesini ve direktiflerini 
belirtti. Hükümetiniz bugün buraya gelmiş olan 
bu lâyihayı bu direktiflerden mülhem olarak, 
ona itaat etmek suretiyle, ona riayetle huzuru
nuza getirdi. Bu mevzu çok nazik bir mesele 
olduğu için, muhalefet, maalesef bunun malî bir 
kanun olduğunu unutarak veya unutmuş görü
nerek bunu yeniden bir siyasi münakaşa mev
zuu yapmak istedi. Bâzı arkadaşlarımız da on
ların bu yersiz temayüllerine uyarak, bu cere
yana kapılarak mevzuu siyasi meselelere, dış 
siyasetimize ve dâhilde muhtelif dinlere mensup 
Türk vatandaşlarına irca ettiler. Bunların hiç
birisinin yeri burası değildir. Ortada bir malî ka
nun bahis mevzuudur. Yunanistan'la münase
betimiz, Kıbrıs meselesi ve saire Hariciye Büt
çesi bahis mevzuu olurken incelendi, bütün bu 
meseleler görüşüldü. Bu hususta görüşmek isti-
yenler o zaman o müzakereler esnasında iste
dikleri gibi görüşebilirlerdi. O zaman hükümet 
bu husustaki noktainazarını izah etti ve yüksek 
tasvibinize mazhar oldu. Sonra, maalesef bâzı 
arkadaşlarımız arasında şüphesiz ki, bir suite-
fehhümden yahut meselenin nezaketinden dolayı 
yahut da hâsılolan asabiyetten dolayı birbir
lerine karşı kırıcı sözler sarf edildi. Bunların 
hiçbirisinin her hangi bir arkadaşın kırılmasını 
müstelzim olmadığına bendeniz kaaniim. Ve zan
nediyorum ki, Muhterem Heyetiniz de bu ka
naattedir. Onun için bunları unutulmuş addet
memiz icabeder. Türkiye'de Türkiye Cumhuri
yetinin hududu dairesinde yaşıyan vatandaşlar 
hangi dine sâlik olurlarsa olsunlar hepsi Türk 
vatandaşlarıdır ve hepsi aynı müsavi haklara 
sahibolarak yaşarlar. Bütün bunlara Anayasa
mızın yani millî iradenin, millî hâkimiyetin ve 
onun mümessili olan Meclisin daimî tahtı mura
kabesi altındadır. Ontin için bendeniz artık 
doğrudan doğruya mevzua geçilmesini bilhassa 
rica ediyorum, ' 
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REİS — Rauf Onursal. 
RAUF ONURSAL (İzmir) — Vazgeçtim. 
REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Vazgeçtim. 
REİS — Zakar Tarver. 
ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, 6 - 7 Eylül hâdiselerinden beş gün 
sonra 12 Eylül tarihinde burada toplanan fev
kalâde inikatta İstanbul'daki müessif vekayiin 
sıcağı ve tesiri altında, sokaklara dökülen eş
yanın, yanan mabetlerin, açılan mezarların tesi
ri altında burada sarf ettiğim bir kelime Sayın 
Behzat Bilgin arkadaşımız tarafından arzu edil-
miyecek bir şekilde ele alındı. Ben vatandaşla
rımı tenzih ederim, ben de Türküm. (Bravo, Za
kar sesleri) 

Bu müessif hâdiselerden sonra vatandaşların 
bu zararlarının hükümet tarafından telâfi edil
mesini sağlıyacak bu kanunun yüksek huzuru
nuza sunulması bu memlekette din ve mezhep 
farkı gözetilmeksizin her vatandaşa hükümeti
miz tarafından aynı müşfik hisler ve ulüvvüce-
nap tebarüz ettirdiğinden bu kalben memnuni
yetimi mucibolmuştur. Bu felâketzedelerin bü
tün zararlarını telâfi edecek, binnetice vatanda
şın devlete karşı iman ve emniyetini sağlıyacak 
olan bu kanun lâyihasından dolayı şükran ve 
minnetlerimizi arz ederim. (Alkışlar) 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım ; bizden sonra konuşan arkadaşlarımızın be
yanlarından istidlal ettiğimiz suitefehhümü iza
le için huzurunuza çıkmış bulunuyorum : 

Evvelâ şunu arz edeyim; huzurunuza gelmiş 
olan lâyihanın bir malî kanun olduğu, bir taz
mini istihdaf eylediği hususunu tamamen müd
rikiz. 

Binaenaleyh, demin de arz ettiğim gibi yine 
arz edeyim ki, bu zararların tazminine grup ola
rak muhalif değiliz. Sadece unutmamak gerekir 
ki, günler ve gecelerden beri burada bir devlet 
bütçesi üzerinde, onun her kalemi üzerinde ima
li fikir ediyoruz, mesai sarf ediyoruz. Milletin 
bir kuruşunun hesabını soruyor, akıbetini arıyo
ruz. Tasavvur buyurun, bugün bu elîm hâdise 
yüzünden, 60 milyonu bulacağı Maliye Vekili 
Beyefendi tarafından beyan edilen bir zararla 
karşı karşıyayız. 

Benim şahsi kanaatim, zarar yalnız bu kanun 
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ile karşılamaya çalıştığımız 60 milyon liradan ı 
ibaret değildir, bu zarar mânevi bakımdan çok 
daha büyüktür. (Soldan, gürültüler) 

NAÎL GEVECÎ (Aydın) — Burada sadece 
kanun ve maddi kısım üzerinde konuşuyoruz. 

NÜVlT YETEÎN (Devamla) — Lütfedin, 
müsaade edin, efendim. 

Bu zarar maddi ve mânevi olarak geniştir. 
Binaenaleyh bu parayı öderken, bu külfete ta
hammül ederken aynı zamanda Yüksek Mecli
sin bu hâdisenin tekerrür etmemesi üzerinde de 
ve bu hâdisenin mesulleri üzerinde hassasiyet 
göstermesi gayet tabiîdir. 

Yine Burhanettin Onat arkadaşıma cevap 
arz etmek isterim. Vatanseverlikte Meclisin sı
raları arasında tefrik yapmak hatırımızdan geç
mez. Kimse kimsenin vatanperverliğinden şüphe 
edemez. 

Binaenaleyh sadece biz değil Yüksek Mecli
sin de her hâdisede vukubuîah her zararın mesu
liyetini araması lâzımdır. Gerze yangınından do
layı bir yardım kanunu biraz evvel geçti, bura
da kabul buyurdunuz, biz de iştirak ettik. Bu 
hâdisede ifade edildiği gibi bir memur veya bir 
kadının ihmali buna sebebiyet vermişse bu hâ
dise tahkik edilmesin mi! (Soldan, gürültüler). 
Bir dakika, arz edeyim. ; 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Peki o kanun geçerken neden bundan bahset
mediniz. 

NÜVÎT YETEÎN (Devamla) — Arz edece
ğim efendim. 12 Eylülde burada hükümet bu 
hâdisenin mesullerinin aranmakta olduğunu ve 
aranacağını ve en kısa zamanda Yüksek Mecli
se bu hususta malûmat verileceğini sarahaten 
beyan etmiş, ifade etmiştir. Arzu buyurursanız 
Sayın Fuad Köprülü'nün bu husustaki beyanla
rını okuyayım. (Soldan, «lüzum yok» sesleri) 

Arkadaşlar; ifade etmek istediğimiz nokta 
şu : Ortada büyük ve ağır bir mesuliyet var, 
Behzat Bilgin arkadaşımızın dediği gibi biz me
seleyi şimdi açıkça muhakeme edelim, mesulleri 
hemen tesbit edelim demiyoruz. Fakat üzerinde 
ehemmiyetle durduğumuz nokta : Emniyet kuv
vetleri işlememiştir. Bunun mesulleri; kayma
kam mı, Emniyet Umum Müdürü mü; Vali mi? 
Hükümet mi her kim ise aranmalıdır. 

REÎS — Beyefendi, bunların mesele ile bir 
alâkası yok. I 
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NÜVÎT YETKİN (Devamla) —Mesullerin 

bir an evvel meydana çıkarılması lâzımdır. 
REÎS — Efendim; kifayet takriri verilmiş

tir. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Reis 

Bey söz istiyorum. Bana sataşma oldu. 
REÎS — Bir sataşma mevzuu yoktur. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bana 

sataşıldı, söz istemekte ısrar ediyorum. 
REÎS — Arkadaşımız sataşıldığı hususunda 

ısrar etmektedir. Riyaset bu kanaatte değildir. 
Kendisine söz verilmesini reyinize arz ediyorum. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın konuşmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Usul hakkında Suat Başol, buyurun. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar; Hacopulos arkadaşımız hepimizin 
muhabbetini ve sevgisini kazanmış bir arkadaş
tır. 

Yalnız, demin konuşurken bir sürçü lisan 
yaptı: Anayasa mucibince, şu kutsi çatının al
tında bulunan milletvekilleri ne istanbul mil
letvekilidir, ne Zonguldak milletvekilidir, bü
yük Türk milletinin mümessilleridir. «Papalık 
kurulduğu zaman şayet Rusya gelirse Yunan 
Hükümetinde ne servet kalır ne saman kalır, ne 
hürriyet kalır», dediler. Hacopulos Yunanistan'ı 
bıraksın. O, Yunan Hükümetinin ve Yunan mil
letinin bileceği bir iştir. îstanbul milletvekili 
olarak, ekalliyetlerin ve Türk vatandaşlarının 
mümessili olarak Yunan Hükümetinin adını bu
rada sarf etmemesini ve geriye almasını rica 
ediyorum. (Alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Suat Bey, yeter. 
SUAT BAŞOL (Devamla) — Bu memleke

tin çocuğu olarak, dağdaki çobandan Çankaya'-
daki Reisicumhura. kadar her vatandaşın Rus 
emperyalizmini imha etmek için hemfikir ol
duklarını ve bunu bir namus borcu addettikleri
ni söyliy©bilirim. (Alkışlar) 

ALEKSANDROS HACOPULOS (îstanbul) 
— Asla aklımdan geçmemiştir, Rumlar, demek 
istedim. Kelime yanlış telâffuz edilmişse red
dediyorum. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar... (Gürültüler) bir satır konuşacağım. 

Arkadaşlar, ben Patrikhanenin vesikasını 
burada okudum, zapta geçmiştir. Hacopulos 
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okusun, muttali olsun. Emniyetin arşivinde var
dır. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, çok münakaşa 
edilmiş olan sebeplerden dolayı 6 - 7 Eylül ge
cesi vukua gelen müessif hâdiselerin ika ettiği 
zararların telâfisi hususunda sevk edilmiş olan 
kanun lâyihasının Büyük Meclisin büyük ekse
riyeti tarafından ne suretle karşılanmakta oldu
ğunu görmekle bahtiyarız. Bu suretle biraz son
ra kanuniyet kesbedeceğinden emin bulundu
ğumuz bu tasarının kabulü ile, zarar gören va
tandaşlarımızın zararlarının telâfi edilmesi 
mümkün olacağından dolayı ayrıca büyük bah
tiyarlık duymaktayız. Bu kanunun "müzakeresi 
esnasında öteden beri bu kürsüye getirilmiş 
olan ve hâdisenin vukuu anından itibaren müte
madiyen ve mütemadiyen memlekette yayılmak 
istenen bir iddiaya da kısaca cevap vermek mec
buriyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki bir 
müzakerede meselenin dördüncü defa olarak 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilmiş/ 
olduğunu söylediğimiz zaman muhalefette bu
lunan bâzı arkadaşlarımız buna itiraz etmişler
di. Şimdi meselenin tekrar, beşinci defa olarak 
Büyük Millet Meclisi huzuruna gelmekte oldu
ğunu tescil etmek isterim. Filhakika bir malî 
kanunun müzakeresi esnasında, hele bu malî 
kanunun esasına ve maddelerine mutabakatla
rını beyan ettikten sonra, bunu fırsat ittihaz et
mek suretiyle ve kanun ile, kanun tedvini ile 
hiç alâkası olmadığı halde, kanunun kabulünde 
veya ademikabulünde hiçbir tesiri olmadığı aşi
kâr bulunmasına rağmen, tekrar hükümetin me
suliyetini ileri atmak suretiyle bir fitnenin de
vamını terviceder vaziyete girmesi muhalefete 
yakıştıramadığım bir husus teşkil etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; ellerinde hiçbir delil 
olmadığı halde bugünkü cereyan etmekte olan 
tahkikattan, hâdiseleri tahlilden ve ortaya çı
kan neticelerden hükümete veya hükümetin her 
hangi bir uzvuna hiçbir suretle en küçük bir 
kusur, bir taksir atfı gayrimümkün olmasına 
rağmen, mütemadiyen bu mesele üzerinde dur
mak, memleketin menfaatleriyim kabili telif ol
maz kanaatindeyim. Bu ithamın altında bulun
durmuş oldukları insanların % 100, % 1000 ma
sum oldukları vicdanen kabul edildikten sonra, 
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bu iddialarla, bu ithamlarla, bu kötü isnatlarla 
zulüm yapmakta olduklarını kendilerine hatır-

j latmak isterim. Masum insanlara suçsuz insan-
I lara, siyasi sebeplerle, olsun; siyasi ihtiraslar 
[ neticesinde olsun, her ne maksatlarla olursa öl-
| sun, durmadan ağır isnatlar yapmakta devam 
| etmek zulümden başka bir şey değildir. (Soldan, 

bravo sesleri) Bu zulme artık bir nihayet ver
melerini rica ederim. Bunun ayrıca memleketin 
menfaatine olmadığını da kaydetmek isterim. 

I Diyorlar ki, «Hükümet hâdisenin mesulleri
nin aranmasını ve onların ortaya çıkarılmasını, 

j Büyük Millet Meclisinin 12 Eylül toplantısında 
i vadetti.» Hükümetin bunu vadetmesine hac«t 
i yok. Bu hükümetin bellibaşlı vazifesidir. Hü-
! kümet hâdisenin sebep ve âmilleri üzerinde ge-
j reken tahkikatın yapılabilmesi için, Büyük Mil-
j let Meclisinin de kararma iktiran etmek sure-
] tiyle, mahkemeleri vazifelendirdi. Ayrıca idari 
I tahkikat bütün genişliğiyle icra edildi, icra edil-
j mektedir. Hal böyle iken meseleyi tekrar bura-
! ya getirmekte sebep ve mâna nedir? Bu olsa ol-
j sa açılmış olan bir yarayı deşmek ve ondan soıı-
| ra da mütemadiyen kanatmak maksadına mâ-
| tuftur. Müzakerelerimiz esnasında particiliğin 
» ne dereceye kadar vicdanlarımıza tesir icra ede

bilecek bir şiddette olduğunu müteaddit vesile
lerle gördük. Bugün burada hiç münasebeti yok-

I ken yaratılmak istenilen sahne de bu müşahe-
j delerin yeni bir örneğini teşkil etmektedir. Ben 

zannediyordum ki artık bu iş bir daha buraya 
getirilmez ve tekrar bunun üzerinde durmazlar. 
Uzaktan yakından hükümete mensubolan* her 
hangi bir şahsın zerre kadar ilgisi olduğu hük
münü verebilecek, zerre kadar tesiri olduğu 

j hükmünü verdirecek bir tek delil bile mevcudo-
lacak olursa hükümet olarak hükümetten istifa 

! değil, insanlıktan istifa etmeye hazırız., (Bravo 
sesleri) Ayıptır arkadaşlar, yetek artık! Bu 
memleketin yarınını dahi ağır bir mesuliyet al-

j tında bulunduracak bu çeşit propaganda gü
nahtır ! Biz, yalnız hükümetimiz, yalnız iktidarı-

| mız için değil bundan sonra gelecek Türk hü
kümetleri aleyhine en küçük bir iltibas hâsıl 
etmiyecek tarzda vicdani hareket etmeye azmet-

| miş insanlarız, vicdanlarımızın emri sadece bun
dan ibarettir. Bunları söyliyenler hiçbir zaman 
dâvalarını ispat edemiyeceklerdir. Ondan sonra 
zulüm yapmış olmakla kalacaklardır, ondan son-

! ra vatanperverliğe yakışmıyan, memleket mşn-
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faatleriyle asla kabili telif olmıyan kötü bir j 
propaganda, ihtirasın mahsulü bir propaganda
yı, aylarca, yıllarca devam ettirmiş olmanın 
vicani mahkûmiyeti altında kalacaklardır arka
daşlar. (Soldan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

SERVET SEZGİN (Çanakkale)..— Muhte 
rem arkadaşlar; 6 - 7 Eylül hâdiseleri münase
betiyle yüksek huzurunuza gelen her meselede 
bilhassa Halk Partisinin bu 6-7 Eylül hâdise
lerini hükümetin tertibettiği ve bundan onun 
mesul olduğuna dair iddialarını duyunca derin 
bir ıstırap kalbimi kapladı ve bunun için mev
zu üzerinde söz almak istedim. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisinin bu 
iddiaları millî menfaat ile taban tabana zıttır. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
REİS — Servet Bey, bir dakika. 
İsmet İnönü, grup adına mı söz istiyorsunuz? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Grup adına. 
REİS — Servet Bey müsaade buyurunuz ki, 

sizden sonra kifayeti reye koymak mümkün ola
bilmesi için, şimdi İnönü konuşsun. (Soldan gü
rültüler) Peki, devam edin, Servet Bey. 
. SERVET SEZGİN (Devamla) — İddiaları 

millî menfaatlerle tamamen zıttır. Çünkü, bir 
kere bu, Kıbrıs'ta bulunan Türk vatandaşları
mızı bu millî dâvayı bir millet olarak takibeden 
bir bütünlük arz etmediğimiz şeklinde bir te-
vehhüme düşürerek, yanlış bir kanaate düşüre
rek yeise duçar edebilir. Bu bakımdan bir kere 
hatalıdır, bir. 

İkincisi, Kıbrıs dâvası Türk Milletinin asla 
ve katiyen vazgeçemiyeceği bir millî dâvadır. 
Ne Demokrat Parti, ne şu parti, ne diğer bir 
parti, bu dâvayı ihmal edemez. 

Bu dâvanın bilhassa haricî müzakerelere ko
nu olduğu bir zamanda bu şekilde ortaya atıl
ması hükümetimizi ve devletimizi haricen Kıb
rıs dâvasını takipte zayıf gösterebilir. Bu ba
kımdan da millî menfaatlere aykırıdır. Kaldı 
ki, millî hissiyatımıza da muhaliftir. Ayrıca hü
kümete karşı tamamiyle ağır bir bühtandır ve 
iddia hakikata muhaliftir. Millî hissiyata da 
münafidir. Bir seneden beri Türklerin Kıbrıs 
meselesini millî bir dâva olarak kabul etmele
rine rağmen, millî hislerimizin Yunanlılar tara
fından daima tahrik edilmesi ve Kıbrıs'taki 
Türk vatandaşların birçok ağır ve haksız mua
melelere mâruz kalmaları yüzünden, Türk Mil- I 
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letinin sabrı nihayet tükenmiştir. Hele Kıbrıs'
la katliama geçileceği ilân edilmiş ve nihayet 
Türkiye'nin en büyük, en kutsi, en kutsi varlığı 
3İan Atatürk'ün doğduğu eve bomba atılmış 
ıhınca artık iş çığrından dahi çıkmıştır. (Gü
rültüler) 

REİS — Kanunla alâkası yok, Servet Bey. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Müsaade 

buyurursanız, mevzu içindeyim. Nihayet bar-
Jak taşmıştır. Türk Milleti sabırlıdır, sabreder, 
sabreder ama, bir an gelir ki, taşar! Taştığı za
man önüne hiçbir kuvvet geçemez, her şeyi ya
kar, yıkar. Bu hâdise psiko - sosyal bir hâdisedir. 
Bu hâdisede Türk Milleti yüzbinler halinde, yı
ğın halinde harekete geçmiştir. Bu türlü hare
ketlerin içinde irade kaybolur, millî heyecan fert
leri eritir.. Böyle hâdiselere Avrupa'da, Garp ca
miasında fûl hâdiseler denir. Bu hâdiselerde top
luluğun mesul edilemiyeceği kabul edilir. Ancak 
tertipçilere ceza verilir. O da; gayrivatani ve 
gayrimillî bir hareket olursa. Fakat vatani 
mevzularda mürettiplere gayet az bir ceza veri
lir, kitleye iştirak edenlere asla bir mesuliyet 

' terettübetmez. Bunlar fertlerin iradesinin gaibol-
duğu hâdiselerdir. Bâzı müellifler bunu bir 
buhar kazanının patlamasına, bâzı müellifler ise, 
bir el çırpması ile bir kuş sürüsünün birden bire 
havaya uçmasına benzetirler. Şimdi böyle bir 
psiko-sosyal hâdise ortada iken bu hâdisede ka
bahati millî mevzular dışında tutarak Türk mil
letinin mânevi itibarını düşürücü veya Türk mil
letinin mesuliyetini icabettirecek bir tarafı yok
tur. Bunlar tamamiyle psiko-sosyal hâdiseler
dir. (Gürültüler) Hiçbir zaman Türk milleti 

I dünya tarihinde diğer milletlerden aşağı olma-
! mak üzere yabancıların, ekalliyetlerin hukukuna 

riayette kusur etmemiştir. Hattâ vicdan hürriye
tinde ekalliyetlerin hakları bütün dünyaya mi-

, sal verecek şekilde harekette bulunmuştur. İşte 
ı hâdise böyle iken Türk Milletinin bu hâdiseden 

hiçbir kusuru yokken bir psiko - sosyal hâdisenin 
istismar edilerek mütemadiyen bu hâdiseyi ter
tip ettiği şekilde isnatlar ortaya atılması millî 
menfaatlere taban tabana zıt olduğu kadar Hü
kümete isnadedilen bir bühtandır. Bunu ifade 
etmek için huzurunuza çıkmış bulundum. (Alkış
lar) • f 

REİS — Efendim, Servet Sezgin'e söz ver
meden evvel İnönü'nün söz istemesini Riyaset 
şahsi bir söz isteyiş telâkki ettiği için Servet 
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Sezgin'e söz vermişti. İnönü ancak Servet Bey 
söze başladıktan sonra grupu adına konuşacağı
nı ifade etmiştir. Kifayeti müzakere takriri Ser
vet arkadaşımızın söz istemesinden daha evvel 
verilmiş olduğuna ve hükümetten sonra da son 
söz mebusun bulunduğuna göre Riyaset kifayet 
takririni reye koymak meuburiyetindedir. Kabul 
edilmediği takdirde İsmet İnönü'ye söz verece
ğim. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif eyleriz. 
Zonguldak Uşak 

Hakkı Hilâlçi Yusuf Aysal 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

Riyaset Makamına 
Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu. Kifaye

tin oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Bilecik 

Şevki Hasırcı 

REİS — Kifayeti müzakere teklifini meyini
ze arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

Müstaceliyet hakkında da teklif var. Reyini
ze arz ediyorum. Müstaceliyeti kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
Vukubulan Hâdiselerde Zarar Görenlerin Zarar

larının ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İs
tanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar 
gören hakiki ve hükmi şahısların İcra Vekilleri 
Heyetince kabul edilecek esaslar dairesinde tes-
bit edilecek zararlarını ödemeye hükümet mezun 
kılınmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen. Buyu
run, Encümen.. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA ÖMER 
SUNAR (Tokad) — Muhterem arkadaşlarım, 
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hükümetimizin de beyan ettiği veçhile, 1 nci 
maddenin son kısmında 60 milyon liralık miktar 
şu şekilde ilâve edilmiş oluyor : (Ancak bu mik
tar 60 milyon lirayı geçemez.) Buna komisyon 
da iştirak ediyor, efendim. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, 1 nci maddede hükümetçe kabul edile
cek esaslar dairesinde zararın tesbitine dair bir 
hüküm vardır. Hükümetin şimdiye kadar yap
mış olduğu bir hesap varsa, bu 60 milyon lira
lık tahsisat buna mı istinadediyor? Evvelâ bunu 
öğrenmek istiyoruz. Sonra, hükümetçe kabul 
edilecek esasa göre yapılacak yardım zararın 
son kuruşuna kadar hepsine mi şâmil olacak, 
yoksa nispet dâhilinde mi olacaktır? Bu husus
ta Yüksek Meclisin bir fikir sahibi olması iktiza 
eder kanaatindeyim. 

REİS — Başka söz istiyen yok, takrirler var, 
okutuyorum. 

Yüknek Reisliğe 
6 - 7 Eylül 1955 hâdiseleri hakkındaki lâyi

hanın birinci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Zonguldak 
Nusret Kirişeioğlu 

«6 - 7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve lz^ 
mir'de vukubulan hâdiselerde zarar gören ha
kiki ve hükmi şahıslara, İcra Vekilleri Heyetin
ce kabul edilecek zararları nispetinde ve 60 
milyon lirayı aşmamak üzere yardım yapmaya 
hükümet mezun kılınmıştır.» 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Encümen aynı meseleyi derpiş ettiği için mak
sat hâsıldır. Takriri geri alıyorum. 

REİS — Bir takrir daha var. 

Yüknek Reisliğe 
6 - 7 Eylül hâdisesine ait lâyihanın başlığı

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Zonguldak 
Nusret Kirişcioğlu 

6 - 7 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
vukubulan hâdiselerde zarar görenlere, zararla
rı nispetinde yardım yapılması hakkında kanun 
lâyihası. 
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REÎS ~ Hükümet. j 

•HARİCÎYE VEKÎLÎ FÜAD KÖPRÜLÜ j 
(Îstanbul) — Bu kanunun ve isminin hükümet 
kendi getirdiği ve encümenlerde kabul edilen 
şekliyle çıkmasını bilhassa rica ediyor. Çünkü 
mütaaddit defalar burada yüksek tasvibinize 
iktiran ettiği veçhile, bir devletin kendi hudut
ları içinde vukubulan bu çeşit bir hâdiseyi o 
hukuk devleti kendisi tamir eder. Bu bir yar
dım değil, bir tamirdir, bir telâfidir. Bu itibar
la hukuki bakımdan ve bir hukuk devleti olmak 
itibariyle bu tâbirin ipkasını rica ediyoruz. 
(Takriri geri aldı, sesleri) 

REÎS — Muammer Alakarit, buyurun. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen
dim, Bütçe Encümeni, mazbatasında, teklif edi
len tahsisatın yalnız vatandaşlara münhasır ol- j 
duğunu yazmış bulunmaktadır. Halbuki, hükü- I 
metin de izah ettiği veçhile maksat, sadece 
Türk vatandaşlarının zararlarını ödemek değil, 
hakiki, ve hükmi bütün şahısların zararlarını 
ödemektir. Bütçe Encümeni mazbatasında sara
haten ifade edildiği şekilde kabul olunursa bu | 
maddenin yalnız vatandaşlara matuf olduğu 
gibi bir zühul hâsıl olur. Bunun için Bütçe En
cümeni, . hükümetle mutabık olduğunu ve bu 
tahsisatın - Türk, ecnebi - hakiki ve hükmi za- j 
rar gören bütün şahıslara sarf edileceğini b,e-
yan etsin. j 

REÎS — Komisyon. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Nüvit 
Yetkin arkadaşımızın evvelâ bu meseleye temas 
eden beyanlarını komisyon olarak dinlemiştik. 
Fakat mesele o kadar açık ve basit olduğu için 
tekrar huzurunuza çıkıp tashih 'ötmek lüzumu
nu görmedik. Mazbataya dikkat nazarınızı 
çekerim. '«Biz tesbit edilen -zararları tetkik et
tik.» cümlesinden sonra gelen (vatandaş) tâbiri 
yanlışlıkla kullanılmıştır. Fakat hakiki ve 
hükmi şahıs tâbiri mutlak olarak zikredilmiştir. 
Kaldı ki, kanunun encümence kabul) edilen bi
rinci maddesinden de böyle bir iltibasa mahal 
olmadığı ^anlaşılmaktadır. Orada (hakiki veya 
hükmi şalhıslar) denilmekte, vatandaş diye bir 
tâbir bulunmamaktadır. Madem ki, arkadaş- | 
İar lüzum gördüler, encümen namına ben de | 
bu tavzihi yapıyorum. (Mesele anlaşıldı sesleri) 1 
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6/7 Eylûa 1955 tarihinde îstanbul ve tamir'de 
Vukubulan Hâdiselerde Zarar Görenlerin Za

rarlarının Ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İs
tanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar 
gören hakiki ve hükmi şahısların İcra Vekilleri 
Heyetince kabul edilecek esaslar dairesinde tes
bit edilecek zararlarını ödemeye hükümet me
zun kılınmıştır. 

Ancak bu miktar 60 milyon lirayı geçemez. 
REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul) edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeme
ler Maliye Vekâletince verilecek bir sene vadeli 
ve faizsiz Hazine bonıo'lariyle de yapıDalbilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vâdesi geldiği tarihten itiba
ren bir sene zarfında tediyeye ibraz edilmiyen 
bonalıar Hazine lehine müruruzamana uğrar. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun ne§ri tarihinden 
itibaren .meriyete girer. 

REÎS — Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde iki arkadaşımız söz 
istemektedir. Biri Fethi Çelikbaş, diğeri İsmet 
İnönü. Dahilî Nizamniamenin 110 ncu maddesi 
gereğince 'bir kanunun müzakeresi bittikten 
sonra heyeti umumiyesi üzerinde, bir lehte ve 
bir aleyhte olmak üzere ilki mebusa söz verilir. 
Fetlhi Çelikbaş'a soruyorum, lehte mi, aleyhte 
mi? 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Üzerinde.. 
REÎS — Üzerinde olmaz, lehte mi, aleyhte 

mi konuşacaksınız? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehte. 
REÎS — Buyurun. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 

ADINA FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bü^ 
yük Türk Milletinin muhterem milletvekilleri; 
müzakere olunan kanun lâyihası, devletin hi-
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maye etmek mecburiyetinde olduğu şjalhıs hak
larının telâfisini gerektirdiği kanaatinde oldu
ğumuz için, müspet rey kullanacağız. Ancak 
6/7 Eylülde vükubulan hâdiselerin Meclis tah
kikatı mevzuu olması lâzımgeldiği hakkındaki 
ilk noktai nazarımızı muhafaza etmekte devam 
ediyoruz. 

REÎS — İsmet înönü, soruyorum, lehte mi, 
aleyhte mi konuşacaksınız? 

ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Tahsisatın le-
hin'deyiz, ancak Başvekile cevap vermek hakkı
mızdır. 

REÎS — O halde kanunun tümü açık reyi
nize arz edilmiştir, efendim. 

5. — 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gören
lere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve 
bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 
ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında ka
nun lâyihası ile Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çerçel'in, 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı Ku
rumlar Vergileri kanunlarına muvakkat birer 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/367, 
2/156, 157) (1) 

REÎS — Efendim, bir takrir var, okutaca
ğım, neticeyi aldıktan sonra celseye son vere
ceğim. 

Yüksek Reisliğe 
6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere ya

pılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu za
rarlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 
299 ncu maddelerinin tatbiki Hakkında kanun 

(1) 122 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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lâyihası ile Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çer
çel'in, 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı Kurumlar 
vergileri kanunlarına muvakkat birer madde 
eklenmesine dair kanun tekliflerinin ruzname
ye alınarak tercihan ve müstacelen görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye, Vekili 
Nedim ökmen 

REÎS — Arkadaşların salonu terk etmeme
lerini rica ederim, (öğleden sonra, sesleri) Ka
nun açık oya arz edilmiştir, bu itibarla beş da
kika yerlerinizi almanızı rica ederim. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar reylerini 
kullansınlar... 

Takriri tekrar okutuyorum : 
(Maliye Vekili Nedim ökmen'in takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ruznameye alınmasını kabul buyurduğunuz 

kanun teklifleriyle, lâyihasının takdimen müza
keresini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arz ediyorum : 
6/7 Eylül 1955 tarihinde, istanbul ve izmir'

de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin, za
rarlarının ödenmesi hakkındaki kanun lâyihası
na (274) arkadaş rey vermiştir. (264) kabul, 
(10) ret vardır, kanun (264) reyle kabul edil
miştir,. efendim. 

Saat 15,30 da toplanılmak üzere celseyi ka
patıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 13,50 
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Açılma saati : 15,35 

REÎS — Reisvekili ihsan Baç 
KÂTİPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. • 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Ekseriyetimiz vardır; celseyi açı

yorum, efendim. 
. Yüksek Heyetinizde ruznameye alınarak tak-

dimen müzakeresi kabul edilen 6/7 Eylül hâdi
selerinden zarar görenlere yapılacak yardımla
rın vergi muafiyeti ve bu zararlar dolayısiyle 
5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddeleri
nin tatbiki hakkında kanun lâyihası ile Afyon 
Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, 5421 sayılı 
Gelir ve 5422 sayılı Kurumlar Vergileri kanun
larına muvakkat birer madde eklenmesine dair 
kanun tekliflerinin müzakeresine devam edece
ğiz. 

Tümü üzerinde söz istiyen, yok. Maddelere 
geçilmesini yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, takrirde müstaceliyet teklifi de 
vardır. Müstaceliyetle görüşülmesini yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6/7 Eylül Hâdiselerinden Zarar Görenlere Ya
pılacak Yardımların Vergi Muafiyeti ve Bu 
Zararlar Dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 
299 ncu Maddelerinin Tatbiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından 7. IX. İ955 tarihinden 
31. XII . 1955 tarihine kadar makbuz karşılı
ğında «6 Eylül hâdiselerinde zarar görenlere 
Yardım Komitesi» ne yapılmış ve yapılacak ba
ğış ve yardımlar yıllık beyanname ile bildirile
cek gelirlerden ve kurum kazançlarından indi
rilebilir. 

REİS — Rıza Çerçel 
RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efen

dim, lâyihanın birinci maddesinde (Gelir veya 

Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından 
7. IX. 1955 tarihinden 31. XII . 1955 tarihine 
kadar) denilmektedir. 31. XII . 1955 tarihinden 
sonra yapılmış yardımlar bulunduğundan ve bu 
kanunun neşrinden sonra da yapılacak yardım
lar mevcudolduğundan kanunun, (7 . IX . 1955 
tarihinden bu kanunun neşrinden iki ay sonra
ya kadar) şeklinde tadili hususunda Yüksek Ri
yasete bir takrir vermiş bulunuyorum. Kabulü
nü rica ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere ya

pılacak yardımların vergi muafiyeti hakkındaki 
teklifin 1 nci maddesinde 7 . IX. 1955 tarihin
den 31. XII . 1955 tarihine kadar denilmekte 
ise de halen yardımda bulunanlar olduğu gibi 
kanunun neşrinden sonra da yardımda buluna
caklar da nazarı itibara alınarak 7 . IX .1955 
tarihinden; (Bu kanunun neşrinden iki ay son
raya kadar) şeklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Mebusu 
R. Çerçel 

REİS — Maliye Vekili Nedim ökmen. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Bütçe Encümeninin kabul ettiği metnin 
kabulünü arz ederim. 

REİS — Efendim, hükümet, Bütçe Encü
meninde kabul edilen şeklin kabulünü istemek
tedir. Takririn nazarı itibara alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6/7 Eylül hâdiseleri sırasında 
zayi olan veya hasar gören emtia ve amortisma
na tâbi iktisadi kıymetler hakkında, 5432 sayılı 
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Vergi Usul Kanununun 260 ve 299 ncu madde
leri hükümleri tatbik olunur. 

Mükellefler temin ettikleri yardımları, uğra
dıkları hasar ve zarar karşılığı olarak, Vergi 
Usul Kanununa göre tutmaya mecbur oldukla
rı defterlerinde gösterirler. 

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

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı ko
miteye hakiki ve hükmi şahıslar tarafından vâki 
olacak bilûmum bağışlar ile mezkûr komitenin 
6/7 Eylül hâdiselerinde zarar^ görenlere yapa
cağı yardımlar Veraset ve intikal Vergisi ile re
sim ve harçlardan müstesnadır. 

REÎS— Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının tümünü açık reylerinize 
arz ediyorum. 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi U-
mum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası ve Münakalât ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/340) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
6623 sayılı Kanunla kurulmasına mezuniyet 

verilen Türkiye Havayolları Anonim Ortaklığı
nın Mart başında faaliyete geçmesi ve bu suret
le Devlet Havayolları İdaresinin fiilen lağvı do-
layısiyle meydan hizmetlerinin de bu tarihten 
itibaren inkıtasız ifasını teminen Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi teşkilâtı hakkındaki ka
nun lâyihasının ruznameye alınarak müstacelen 
ve takdimen müzakeresini arz ve teklif eyle
rim. 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

(1) 105 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki lâyihanın gündeme alınması teklif edil
mektedir. 

Yüksek Meclisinizin aldığı karara göre me
saimiz yalnız bütçe müzakerelerine münhasır 
olacaktır. Onun için bu hususta yeni bir karar 
almamız lâzımdır. 

Lâyihanın ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Takrirde lâyihanın takdimen görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Takdimen görüşülmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Takdimen görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın müstacelen de müzakeresi teklif 
edilmektedir. Müstacelen müzakeresini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında Kanun 

Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı vazife ve 
hizmetleri ifa etmek üzere Münakalât Vekâle
tine bağlı hükmi şarhsiyeti haiz Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi adiyle mülhak bütçeli bir 
Umum Müdürlük kurulmuştur. 

Bu kanunda Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi, (DHMÎ) remzi ile ifade edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Vazife ve salâhiyetleri 
MADDE 2. — Umum Müdürlüğün vazifele

ri : 
A) Devlete aidolup kendisine verilen sivil 

hava meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her 
türlü tesisleri işletmek, 

B) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon ve 
hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işlet
mek ve hizmetlerini ifa etmek, 

' C) Nafıa Vekâletinden teslim alman hava 
meydanı ve limanlarının her türlü bakımı ile 
devamlı tamirlerini yapmaktır. 
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Umum Müdürlük, hakiki ve hükmi şahısla

ra ait hava meydanı ve limanları ile askerî 
meydanları da anlaşmaları gereğince işletebi
leceği gibi işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, 
tevsi ve ıslahları da Nafıa Vekâleti ile mutabık 
kalarak yapmaya da salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Teşkilât 
MADDE 3. — DHM İşletmesi Umum Mü-

dürlüğü bir umum müdür ve muavini ile lü
zumlu daire reisliklerinden, müdürlük ve müşa
virliklerden teşekkül eder. 

DHM İşletmesi Umum Müdürlüğüne ait 
maaşlı kadrolar ilişik (1) sayılı cetvelde, bun
lardan ihtisas yeri olan kadrolar (2) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi eetvelleriyle birlikte kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tâyinler 
MADDE 4. ~- Umum Müdür; müşterek ka

rarlar, umum müdür muavini ile daire reisleri, 
müdürler, teknik ve hukuk müşavirleri ve dör
düncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) 
diğer memurlar umum müdürün teklifi ve Mü
nakalât Vekilinin tasdikiyle tâyin ve tebdil olu
nurlar. 

Mesul muhasiplerin tâyini hususunda Mulıa-
sebei Umumiye Kanununun hükümleri mahfuz
dur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Umum Müdürün vazife ve salâhiyetleri 
MADD 5. •— Bu kanunda yazılı işler umum 

müdür tarafından yürütülür. 
Umum Müdür, bu işleri salâhiyet ve mesuli

yetleri ile birlikte kısmen veya tamamen umum 
müdür muavinine, daire reis ve müdürlerine 
yaptırabilir. 

Ancak; bu husus umum müdürün mesuliye
tini ortadan kaldırmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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Vekâletin tasdikine bağlı tasarruflar 

MADDE 6. — A) Kanunlarla verilen salâ
hiyete müsteniden istikraz akdi, 

B) Avans verilmesini gerektirsin veya ge
rektirmesin (10 000) liradan yukarı menkul ve 
gayrimenkullerin alım ve satımı, 

C) Bir sözleşme mevcudolsun veya olmasın 
Umum Müdürlük; devlet daireleri, müessese ve 
teşekküller, hakiki veya hükmi şahıslarla ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme 
veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâfların 
sulh yoliyle hallinde; anlaşma veya sözleşmele
rin değiştirilmesinde veya bozulmasında; mad
di ve hukuki sebeplerle takibinde veya yüksek 
dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini 
istemekte fayda bulunmıyan dâva ve icra ta
kiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların sulh 
yoliyle halline salahiyetlidir. Bu suretle tanı
nacak veya terkin edilecek hak ve işin tazam-
mun ettiği menfaatlerin (1 000) liraya kadar 
olanları umum müdürün kararı, (1 001) liradan 
(10 000) liraya kadar olanları Münakalât Ve
kilinin kararı, (10 000) liradan fazla olanları 
Devlet Şûrasının muvafık mütalâası üzerine alı
nacak müşterek karar ile muteber olur. 

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

MADDE 7. — Umum Müdür; teşkilâtında 
çalışan her hangi bir memur veya müstahdemin 
tâyinindeki usule göre, yapılması Umum Mü
dürlüğe ait bir iş ve hizmet için orada umum 
müdürlük teşkilâtı ve münhal vazife bulunup 
bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın kadrosu ile 
yurt içinde dilediği yerde çalıştırabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İnzibat Komisyonu 
MADDE 8." — İnzibat Komisyonu, umum 

müdür veya muavininin reisliği altında daire 
reisleri ile hukuk müşaviri ve zat işleri müdü
ründen teşekkül eder. 

Bu komisyon; tâyinleri vekâlete ve Umum 
Müdürlüğe ait memurlar hakkında inzibatî ka
rar ittihaz eder. İnzibat Komisyonunun reis ve 

: azaları hakkındaki inzibatî kararlar, Vekâlet 
! İnzibat Komisyonunca ittihaz edilir. 

İnzibat cezalarının ne gibi kusur ve hâdise-
ij lere tatbik edileceği nizamname ile tesbit edilir. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyeıı yoktur, ı 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. ; 

MADDE 9. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğüne ait mallar devlet malı 
hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetlerine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun suiistimal edenler devlet malları 
hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep 
cezalara tabidirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Varidat 
MADDE 10. — Umum Müdürlüğün varidatı 

şunlardır : 
A) Hava liman ve meydanlarında konma ve 

konaklama ücretleri ile ücrete tâbi seyrüsefer 
hizmetlerinden elde edilecek varidat, 

B) Umumi handling işlerinden sağlanacak 
varidat, 

C) Bina, arazi ve tesisattan faydalanacak
lardan alınacak her çeşit varidat, 

D) Hava telekomünikasyon hizmetinden el
de edilecek varidat, 

E) Akar yakıt ikmali, ve saire gibi hizmet
leri yapanlardan tarife ve anlaşmalarına göre 
alınacak ücretler, 

F) Kantin, lokanta, berber, emanet odala
rı, otobüs servis ve sair hizmetlerden elde edi
lecek varidat, 

G) Hurda ve ihtiyaçtan fazla malzemenin 
satış bedelleri, 

H) Umum Müdürlüğün atelyelerinde dışa
rıdan alınacak işlerden temin edilecek varidat, 

t) Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lar, 

J ) Teberrular, 
K) Umum Müdürlüğün yapacağı hizmetler 

karşılığı alınacak her çeşit ücretler, 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, re

ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — DHM İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün sarfiyat ve hesabatı 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre ic
ra ve idare olunur. Bu sarfiyata mütaallik evra-
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km vizesi Divanı Muhasebatça sarftan sonra ya« 
pılır. 

İdare; avans teminatına ait hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 83 ncü maddesinin H fıkrasına tâbi değil
dir. 

Ancak; umumi handling işleri, kantin, lokan
ta, berber, emanet odası, otobüs servisi gibi hiz
metler Muhasebei Umumiye ve Arttırma ve Ek
siltme Kanunu hükümlerinden müstesnadır. 

R E İ S — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz "ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDŞ 12. — DHM nin yapacağı hizmet
lerden alınacak ücretler tarifelerle tesbit olu
nur. 

Mahiyetleri itibariyle tarifeye bağlanmıyan 
iş ve hizmetlerden alınacak ücretler hakkmda 
Umum Müdürlük anlaşma yapmaya salahiyetli
dir. 

Ücret tarifeleri Münakalât Vekilinin tas
diki ile tekemmül eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
PTT hakları 

MADDE 13. — Umum Müdürlük kendi ihti
yaçları için telsiz telgraf ve telsiz telefon ve 
benzeri cihazları kurmaya ve işletmeye ve bun
lar için gerekli enerji tesisleriyle umumi tele
fon tesisleri kurmaya ve bunları ücretsiz kul
lanmaya salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — A) İdare tarafından lüzum 
görülecek meteoroloji malûmatının idareye ve 
hava meydanlarına verilme şekli ve şartları, 
DHM ve Meteoroloji İşleri umum müdürlükle
rince müştereken tanzim ve tesbit edilecek bir 
talimatnamede gösterilir. 

B) DHM ve Meteoroloji umum müdürlük
leri birbirlerinin telsiz istasyonlarından karşı
lıklı anlaşma ile istifade ederler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — Umum Müdürlüğe ait vasıta 
ve cihazlar Millî Müdafaa Vekâletine bağlı fabri
kalarda maliyet fiyatına tamir ve ıslah edilebile
ceği gibi müstacelen lâzım olacak cihaz, vasıta 
ve yedek parçalar askerî depo ve ambarlardan 
maliyet fiyatiyle satın alınabilir. Bu tarzda yap
tırılacak tamirat ile alınacak malzeme bedelleri 
mezkûr fabrika ve depolara usulü veçhile nakten 
ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Umumi handling işleri, kan
tin, lokanta, berber, emanet odası, otobüs servisi 
ve benzeri hizmetlerden elde edilecek varidat bir 
taraftan varidat bütçesine irat diğer taraftan bu 
hizmetlerle ilgili tertiplere Umum Müdürlükçe 
tahsisat kaydolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — DHMÎ Umum Müdürlüğü 
ikinci maddede yazılı işlerin ifası maksadiyle lü
zumlu malzeme, teçhizat ve vasıtalar temini için 
her yıl ödenecek miktarı, Hazine yardımı hariç 
ve yılın varidat tutarının % 50 sini geçmemek 
ve Münakalât Vekilinin tasvibi alınmak sure
tiyle üç yıla kadar gelecek senelere sâri taahhüt
lere girişebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, re
ye arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — DHMÎ Umum Müdürlüğünün 
ihtiyacı olup da belediye sınırı dışında bulunan 
ve üzerinde sabit tesis olmıyan Hazinenin husu
si mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan arazi, Devlet Vekilinin mu
vafakati ile Hazinece parasız olarak DHMÎ 
Umum Müdürlüğüne tahsis olunur, 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 9 . — DHM Umum Müdürlüğüne 
ait hava meydan ve limanları ile sair tesislerde, 
şehir ve kasabalar haricindeki iş yerlerinde va
zife gören memur ve müstahdemlerden icabe-
denlerin kendileri ve aileleriyle birlikte otur
maları için idarece ikametgâh yaptırılabilir. Bu 
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binaların kira bedelleri ve kiraya verme şe
killeri ve sureti idaresi DHM ce hazırlanacak 
ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
talimatnameye göre yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Türk Havayol
ları Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı 
Kanunun muvakkat 6 ncı maddesi gereğince 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığına intikal 
edecekler dışında kalan mülga Devlet Havayol
ları Umum Müdürlüğünün maaşlı memurları 
müktesep haklariyle DHMÎ Umum Müdürlüğü 
kadrolarına intikal eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Mülga Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğünün 6623 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesi gereğince 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığına devre
dilecek olan bütün hak ve vecibeleri ve menkul 
ve gayrimenkullerinden hariç kalanları DHM 
İşletmesi Umum Müdürlüğüne intikal eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Mülga Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtında 
müstahdem iken bu kanunla kurulan DHMl 
Umum Müdürlüğü kadrolarına intikal edecek
lerin 1956 yılı Mart ayma ait maaş ve istihkak
ları yeni bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın almakta oldukları miktarlar üzerinden 
DHMÎ Umum Müdürlüğü bütçesinin alâkalı ter
tiplerinden ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS —• Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık reylerinize arz edi
yorum, efendim. 

7. — 1956 malı yık Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

A — Münakalât Vekâleti Bütçesi 

8, — Devlet Hava Meydanları İsletme Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/417) (1) 

REİS — Bu bütçeler münasebetiyle söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyoruz: 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu Adına Muh
lis Ete, Himmet ölçmen, Yümnü Üresin, Hulusi 
Bozbeyoğlu, Sekip inal, Selâhattin Karayavuz, 
Zihni Üner, Etem Aybar. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu Adına Muhlis 
Ete; buyurun. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; Münakalât Vekâleti, münakalât po
litikasını tek elden tedyir eden bir mercidir. Bu 
vekâlete bağlı muhtelif teşekküller bugün müs
takil bir vaziyet arz etmektedir. Devlet Demir
yolları, Posta Telgraf Telefon ıbirer iktisadi dev
let teşekkülü haline gelmişlerdir. Devlet Deniz
yolları Denizcilik Bankası halinde bir anonim 
şirket olarak karşımıza çıkmaktadır ve son ola
rak Havayolları da yine bir anonim şirket ola
rak karşımızda bulunmaktadır. Şimdi de mül
hak bütçe olarak karşımızda görüyoruz. Bu te
şekkülleri ve anonim şirketlerin sevk ve idaresi 
doğrudan doğruya Münakalât Vekâletine bıra
kılmıyor. Diğer taraftan bu teşekküllerin mu
rakabesi de bu umumi murakabe heyeti ile ik
tisadi devlet teşekkülleri umumi heyetine kalı
yor. Şüphesiz ki, Ulaştırma Vekâletinin bu te
şekkül üzerinde bir nezaret hakkı vardır, fakat 
bu nezaret hakkı gayet mahdut hallere inhisar 
ediyor. O halde doğrudan doğruya sevku idare 
olmayınca Ulaştırma Vekâletinin vekâlet olarak 
bugünkü durumu biraz garip bir vaziyet arz edi
yor. 

(1) 106 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Fakat; ulaştırma kondrerasyonları bu ikti

sadi teşekküllere aidolsa dahi ulaştırma politika
sı ve âmme hizmeti olarak netice itibariyle bu
nun yine devlet ve onun müstakil vekâletine 
aidolması icabeder. Bu takdirde bu ulaştırma 
politikasına nezaret ve bâzı murakabe işlerini de 
vekâletin yapması lâzımdır. Bu takdirde bu ve
kâletin bu teşekküllerle daha yakından alâkadar 
olması şarttır. Aksi takdirde vekâletin vücudu
na lüzum hâsıl olmaz. Belki de bu teşekküller 
birer münakale dairesi olarak Nafıa Vekâletine 
bağlanabilir. Bütçe Encümeni raporu olarak da 
böyle bir rapor huzurunuza getirilmiş bulunu
yor. Bu vekâlete bağlı olarak ve anonim şirket 
olarak Denizcilik Bankasını karşısında görüyo
ruz. Denizcilik Bankası hakikaten birçok âmme 
hizmetleri ifası suretiyle iş görmekte ve Münaka
lât Vekâleti onun fyu fonksiyonlarına doğrudan 
doğruya müdahale edememektedir. 

Bir vakitler yani bundan birkaç sene evvel 
Denizcilik Bankası Kanunu Meclisten geçerken 
birçok arlkadaşlar; «Bu muazzam teşekkülü bir 
anonim şirket şekline getiriyoruz, acaba bunun 
murakabesini kim yapacaktır?» diye bir sual 
sormuşlardı. O zaman bendeniz hükümet namı
na icabında bunun .murakabesini Başvekâlet 
Umumi Murakabe Heyeti yapabilir, demiştim. 
Ve hakikaten böyle bir maddei kanuniye de 
koymuşlardı. Bu madde yalnız bunu isterse 
hükümet murakabe ettirir) demektedir. Şimdiye 
kadarki mâruzâtımın hedefi- şudur; bu «İsterse» 
kaydının Denizcilik Bankası Kanununun tadi
linde, doğrudan doğruya ve her sene diğer te-

fi 

şekküllerde olduğu gibi, murakabe edilmesi 
şeklini almasını faydalı görmekteyiz. 

Deniz politikasiyle alâkalı olarak üzerinde 
durulması icabeden bir mesele de şudur: Memle
ketimizin en önemli nakliyatı deniz nakliyatıdır. 
Bu nakliyat bugün hemen tamamen Denizcilik 
Bankası uhdesindedir. Fakat deniz vasıtasiyle 
nakledilebilecek bâzı eşyalar vardır ki, 
bu eşyalar Denizcilik Bankasının yeter 
derecede vasıtası olmadığı için, arzu 
edildiği şekilde nakledilememektedir. Hakika
ten bâzı maddeler limanlar ve iskelelerde çürü-
mektedir. Bu bakımdan vekâletin Denizcilik 
Bankasının üzerinde durmasını ve bu maddele
rin nakli hususunda lâzımgelen tedbirleri bir an 
evvel ittihaz etmesini temenni ederiz. 
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Bir üçüncü nokta, memlekette serbest mm

taka meselesidir. Biliyorsunuz serbest mmtaka 
için bir kanunumuz vardır ve biz iskenderun'u 
serbest mmtaka haline getirmek ve bu suretle 
transit ticaretinden faydalanmak istiyoruz. Fa
kat Komşumuz Suriye daha evvel davranmış ve 
Lazkiye limanını serbest bir mmtaka haline 
getirmiştir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Henüz gel
miş değildir. 

MUHLİS ETE (Devamla) — Kısmen hazır
lıklarını yapmıştır. Bunu söylemekten maksa
dım, bir an evvel hazırlıklarını ikmal ederek 
iskenderun gibi mühim bir şehrimizi serbest 
mmtaka haline getirmeyi temin etmektir. Bu 
iş yalnız Münakalât Vekâletini alâkadar etmez, 
aynı zamanda Hariciye ve iktisat vekâletlerini 
de alâkadar eder. Fakat bunun bir liman mese
lesi olması itibariyle Münakalât Vekâletinin ele 
almasını rica ederim. 

Bir dördüncü husus da Karayollarında işli-
yen vesaite bir nizam verilmesidir. Malûmu âli
niz memleketin muhtelif yollarında, muhtelif 
şekilde nakil vasıtalarının işletilmesinde bunla
rın bir kısmı ile belediyeler meşgul çomaktadır. 
Fakat bunların heyeti mecmuasının tarife hu
susları ve diğer teknik hususları ile meşgul ol
ması lâzımgelen bir makam bugünkü durumda 
Nafıa ve dolayısiyle Münakalât Vekâleti olması 
icabeder. Bu bakımdan Münakalât Vekâleti bu
günkü şekilde bu vazife ile yakînen meşguldür 
denilemez. 

Bir meseli de limanlar meselesidir. 
Muhterem arkadaşlar; bilirsiniz ki, limanla

rın bir kısmı Denizcilik Bankası tarafından, 
bir kısmı DDY tarafından ve bir kısmı da 
belediyeler tarafından işletilmektedir. Bütün 
bu limanların bir elden işletilmesi şeklinde bir 
ihtarda bulunmuştuk. 

Fakat buna mukabil birçok hususlar var
dır ki, hakikaten etüd ve tanzim edilmesi lâzım
dır. Bu hususla Münakalât Vekâletinin yakın
dan alâkalanmasını dilerim. 

DDY ve PTT Umum müdürlükleri hak
kındaki görüşlerimizi burada değil, DDY ve 
PTT iktisadi Devlet Teşekkülleri toplantısın
da, bu heyeti umumiyenin teşkil ettiği komis
yonlarda söylemiş bulunuyoruz. Bunlar için bu-
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rada söylenecek ve raporda geçmemiş bir husus 
görmüyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — 6/7 Eylül hâdiselerinde zarar gö

renlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasına rey vermiyen ar
kadaş var mı?... 

•Söz Demokrat Parti Meclis örupu adına Rıza 
Çerçel'indir. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaş
larım; bugün müzakeresini yapmakta olduğu
muz mesele dört buçuk milyon liradan ibaret 
olan Münakalât Vekâleti bütçesinden ziyade 
hükümetin münakalât politikasıdır. Bilhassa ku
ruluşları itibariyle birer iktisadi devlet teşek
külü olan PTT ile Demiryolları ve yine kuruluş
ları itibariyle birer anonim şirket olan Denizci
lik Bankası ile Havayolları anonim ortaklıkları
nın bütçelerinin Yüksek Meclisinizden geçme
mesi dolayısiyle Münakalât Vekâletinin bütçe
sinin konuşulması, bu teşekküllerin her birinin 
umumi münakalât politikamızla münasebetleri
nin, faaliyet tarzlarının bir tahlili olacak ve gru-
pumuzun görüşlerini izaha fırsat teşkil edecek
tir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu, 

limanlar ve bütün muhabere sistemleri gibi her 
biri ayrı ayrı birer vekâlet bütçesini teşkil ede

c e k kadar geniş ve gun.de milyonlarca vatan
daşla ilgili bir vekâlet bütçesi görüşülüyorken 
elbetteki gerek muhalefet, gerekse iktidar par
tisi mensubu arkadaşlar tarafından lehte ve 
aleyhte birçok şeyler söylenecektir. Bu kadar 
geniş vatandaş kütlesi ile karşı karşıya bulu
nan bâzısı şirket, bâzısı iktisadi devlet teşekkü
lü, bâzısı muvazeneyi umumiyeye dâhil dairele
rin statüsüne tâbi olan bu çeşitli işlerin muh<y 
sebesi yapılırken yapacağımız tenkid ve tahlil
lerde gönlümüzün istediği gibi değil objektif 
esasların.ve bilhassa realitelerin ön plânda yer 
alması lâzımdır. Hepimizin gönlü ister ki, bu 
memlekette işliyen trenler her arzu ettiğimiz da
kikada bulunacak kadar sık temiz, fennin en 
son terakkilerinin numunesi olsun ve hiçbir te
hir olmasın, vapurlarımız en lüks olsun, tayya
relerimiz de emniyet emsali yüzde bin olsun, 
mektuplarımız, telgraf süratinde gidip gelsin, 
hele telefonlardan hepimizin her gün rasladığı 
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şikâyetler bir anda zail olsun, ve hiç şüphe yok 
ki, bu işlerin başında bulunan vekil, umum mü
dür, müdürler ve en küçük derecedeki memur
lara kadar hepsi aynı şeyleri arzu ederler ve 
hepsi bunu temin edebilmenin heyecanı ile tit
rer. Fakat... 

Fakat muhterem arkadaşlar; 
Yüksek müsaadenizle bu vekâletin ve bu ve

kâlete bağlı müesseselerin her birerlerinin du
rumunu çok kısa olarak tahlil edersek hâdisele
rin karşımıza çıkardığı hususiyetleri ve müna
kalât politikamızla bu politikanın muvaffak ol
muş veya olamamış kısımlarını hep beraber mü
talâa etmiş oluruz. Yüksek Heyetinizce bugün 
tafsilâtı ile malûmdur ki, iktidar partisinin mü
nakalât politikası Birinci Adnan Menderes Hü
kümetinin programında tesbit edilmiş ve ikinci, 
Üçüncü, Dördüncü Menderes hükümetleri bu 
ana politikanın esasları üzerinde bir değişiklik 
yapmamıştır. 

Birinci Adnan Menderes Hükümetinin Yük- i 
sek Heyetinize arz edilen ve tasvibinize iktiran • 
eden programında ise münakalât işlerimiz zi- i 
raat ve millî ekonomi ile çok yakından alâkalı I 
mevzular olarak ele alınmış münakalât saha- i 
smdaki faaliyetlerin memlekette iktisadi ve mâ
nevi bütünlüğü temin edecek mevzular olarak 
değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Münakalât Bütçe
sinde tetkiki ve ona bağlı müesseselerin faali
yetlerinin tahlilinde bizi en salim yola götüre- j 
cek yol, bu politikanın muvaffak olmuş kısım
larının bilançosu, muvaffak olamamış kısımları
nın sebeplerinin tahlilidir. Yoksa günlük dedi
kodular her işletmenin bünyesinde içtinabı ka
bil olmıyan aksaklıklar birtakım menfaati ha
leldar olan kimselerin sıraladıkları mevzular 
üzerinde durmak bizi hiçbir zaman salim bir 
neticeye götüremez. 

Muhterem arkadaşlar; j 
Biraz evvel arz ettiğim gibi sabırlarınızı kö- ] 

tüye kullanmadan kısaca Münakalât Vekâleti- ! 
ne bağlı müesseseler üzerinde ve münakalât po- ! 
litikamızm ana çerçevesi içinde duralım : j 

1. Devlet Demiryolları : i 
Devlet' Demiryolları hakkındaki mâruzâtıma i 

başlarken Başvekâlet Umumi Murakabe Heye- j 
tinin bu müessesenin bütün işlerini teker teker j 
ve günü gününe tetkik etmek suretiyle vardığı i 
bir neticeyi aynen arz etmek istiyorum : Faali-

.1956 O : 2 
yet sahası bütün memlekete şâmil bulunan ve 
ekonomik sahada büyük rolü olan Devlet Demir
yolları İşletmesinin eleman tedarikinde ve hat
tâ mevcudu muhafazada karşılaştığı güçlükle
re, tesis ve vasıtalarının eski, yıpranmış ve kıs
men çok iptidai halde bulunmasına, malzeme te
darikindeki müşkülâta ve nihayet mal sıkıntı
sına rağmen kendisine mevdu vazifeleri müm
kün olduğu kadar aksatmadan başarabilmek 
için âzami gayret sarf etmekte olduğu müşahe
de edilmiştir. Yine Yüksek Heyetiniz namına 
bütçeyi tetkik eden Bütçe Encümeni raportör
lerinin raporlarında 29 . VII . 1953 te İktisa
di Devlet Teşekkülü haline getirilen Devlet De
miryolları İşletmesinin gayret ve çalışmaları 
takdire lâyıktır, denilmektedir. O halde muhte
rem arkadaşlar gerek Başvekâlet Umumi Mu
rakabe Heyeti, gerekse Bütçe Encümeni rapor
törleri bir noktada birleşiyorlar. Her şeye rağ
men her müşkülâta göğüs gererek hükümetin 
programında belirttiği hususları bu programın 
tahakkukunda en mühim rolü oynıyan bir mü
essese kendisine düşen vazifeyi yerine getir
mektedir. Ve bu şekilde memleketin iktisadi ve 
mânevi bütünlüğünü temin etmekte bellibaşlı 
rolü olan bir müessese müspet adımlarla gayeye 
doğru yürümektedir. Nitekim; 1950 yılında yol
cu nakliyatı 53 milyon iken 1955 yılında 60 mil
yonu geçmektedir. 1950 yılında 8 milyon ton 
eşya taşımışken, 1955 yılında 11 milyonu bul
muştur. Umum Müdürlüğe ait liman ve iskele
lerde tahmil ve tahliye olunan eşyanın yekûnu 
2 milyon ton iken 1955 yılında 3,5 milyon tonu 
bulmuştur. Bu rakamlardan istihracedebiliriz 
ki, Devlet Demiryolları İşletmesinin nakliyat 
hacmi memleketin iktisadi sahadaki kalkınması 
nispetinde artmaktadır. Ve bu işi karşılamak 
için yıpranan malzeme, vasıta ve tesisleri yeni
lemek maksadiyle tanzim edilen geniş bir prog
ramın tatbikine devam olunmaktadır. 

Posta, Telgraf, Telefon : 
1950 ile 1955 senesi artsmda Posta, Telgraf, 

Telefon İdaresinin ifa ettiği çeşitli hizmetler 
yekûnunda % 100 bir trafik artışı kaydedilmek 
tedir. 

Telefon Verme imkânlarının 1950 yılındaki 
mecmu kapasitesi 65 bin hat iken bugün 140 bi
ne yükselmiştir. 1950 de 118 milyon mektuba 
mukabil 1955 yılında 195 milyon mektup taşın
mıştır. 
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1950 de 6 milyon telgrafa mukabil 1955 te 

11 milyon telgraf keşide edilmiştir. 
1950 senesinde şehir içinde 78 milyon tele

fon konuşmasına mukabil 1955 te 197 milyon 
telefon konuşması yapılmıştır. 

Milletlerarası telefon konuşması 1950 de 8 
milyon iken 1955 te 28 milyona yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Posta, Telgraf, Telefon idaresinin bu pek 

geniş mikyastaki artışları sırasında aksaklık
lar yok mudur? Elbette aksaklıklar olacaktır. 
Bir telgrafın bir haftada gelmesinden şikâyet 
vardır. Telefonlardan her gün şikâyet edenler 
pek çoktur. Ve hattâ içimizde birçok arkadaş
ların derdi olacak kadar hâdiseler vardır. Fa
kat bu aksaklıkların bizden telgraf bekliyen, 
telefon bekliyen şehirlerimize bu vasıtaları bir 
an evvel götürmek hususundaki gayretlerimizi 
asla za'fa uğratmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğer milletler telli telefonu bırakmak telsi

zini kurmak ve nihayet odalarına ayrı ayrı te
lefon koymak yolunda iken bizim de telefon 
bekliyen şehirlerimize elimizden gelen süratle 
bu vasıtayı ulaştırmaktan geri kalmıyaeağız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu millet bizden televizyon istemiyor. Aile 

fertlerinin her birisine ayrı ayrı otomobil iste
miyor. Su istiyor. Mektep istiyor. Tren istiyor. 
Telefon istiyor. 

20 nci asırda bundan daha mütevazı bir ta-
lebolabüir mi? Kaldı ki, bu geniş ilerlemeler 
karşısında 1950 senesinde 78 milyon telefon ko
nuşmasındaki aksaklıklar ne ise bugün 197 mil
yon telefon konuşmasındaki aksaklıklar ve ha
taları bundan fazla değildir. 

Yüksek heyetiniz Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresinin iktisadi bir devlet teşekkülü haline 
gelmesi hakkındaki kanunu kabul buyururken 
bu idareyi yalnız kâr ve zarar hesaplariyle ha
reket eden bir müessese olarak düşünmemiş 
onun âmme hizmeti olarak yapacağı işleri de 
uhdesiiide bırakmıştır. Ve böylelikle hüküme
tin programında tesbit ettiği iktisadi ve mânevi 
bütünlüğü temin etmek için kâr ve zarar he
saplarını düşünmeksizin yurdun her köşesine 
ulaşmasını arzu etmiştir. Posta, Telgraf, Tele
fon İdaresinin bir taraftan gördüğü âmme hiz
meti diğer taraftan gelirinin % 44 ünü Millî 
Müdafaa Vergisi, belediye ve asker ailelerine 
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yardım hissesi olarak ödemiş olmasına rağmen 
gördüğü hizmetleri memnuniyetle kaydetmek 
isteriz. 

Denizcilik Bankası : 
5842 sayılı Kanunla hükümete verilen yetki 

üzerine yüksek malûmlarıdır ki, 1 . III . 1952 
tarihinde Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı namında bir şirket kurulmuştur. Tama
men hususi hukuk hükümlerine göre idare edil
mekte olan ve kâr ve zararları ile muamelâtı 
şirketin ortakları tarafından düşünülmesi gere
ken bu mevzu etrafından bu kürsüden müna
kaşasını yapabileceğimiz cihet şirketin hükü
metin umumi ulaştırma politikası hizmet dere
cesiyle gidişatını bu politika dâhilinde yürütüp 
yürütememesidir. Bu cihetin tetkikine medar 
olacak rakamlar hususi bir şirkete aidolması 
bakımından muhtelif kanallardan elimize geçe
bilir ve bizi ayrı ayrı neticelere götürecek baş
ka rakamlar olabilir. Bu bakımdan Denizcilik 
Bankasına aidolarak arz edeceğim birkaç ra
kamda hiç birimizin şüphe ve tereddüdü olma
ması lâzımdır. 

Onun için Denizcilik Bankasına ait arz ede
ceğim izahatı Devlet Reisinin 1. I I . 1955 tari
hinde Büyük Millet Meclisinde irat buyurduk
ları senelik nutuklarından aynen alacağım : 

Denizcilik Bankasının son seneler zarfındaki 
işletme neticeleri memnuniyet vericidir. 1950 
yılında 18 milyon lira zararla plânçosunu kapat
mış olan Denizcilik Bankası seneden seneye bu 
zararını azaltmış 1954 yılında kâr devresine geç
miştir. Denizcilik Bankası ile armotörlerimizin 
hükümetimiz tarafından da desteklenen gay
retleri sayesinde 1950 yılında yekûnu 467 bin 
tonilâto olan ticaret filomuz satmalınan ve ıs
marlanan gemileri 702 bin tonilâtoya yüksel
miştir. Denizcilik Bankası kurulduğu andan iti
baren gemi mubayaası, limanların ıslahı, fabrika 
ve havuzların iş kapasitesinin artırılması için 
bugüne kadar 146 milyon liralık bir yatırım 
yapılmıştır, önümüzdeki senelerde aynı mevzu
lar için 322 milyon liralık yeni bir yatırım prog
ramı hazırlanmıştır. 

Sıhhatlerine tamamen emin olabilmek için 
Devlet Reisinin Yüksek Meclisten irat buyur
dukları nutuktan aldığım bu malûmatı daha ev
vel ana hatlarını arz ettiğim münakalât politi
kamızda Denizcilik Bankasının ehemmiyetli bir 
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inkişaf safhasında olduğunun su götürmez deli- I 
lidir. I 

Havayollarına gelince: I 
Havayolları mevzuunda Yüksek huzurunuz

da saatlerce söylenecek sözler vardır, fakat; be
nim saatlerce söyliyebileceğim şeyi Demokrat 
Parti programı bir cümle ile ifade etmiştir. De- | 
inokrat Parti programının 84 ncü maddesi şöy- I 
le demektedir. 

İstikbal hava nakliyatmdadır. Bu konu üze
rinde önemle duracağız. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti prog
ramında yer alan bu madde hükümet program
larında ve hükümet icraatında tam bir tatbik 
sahası bulmuştur 

1950 yılında 2 milyon kilometre uçuş yapıl
mış iken 1955 yılında bu miktar 4,5 milyon ki
lometreye yükselmiştir. 1950 yılında taşman 8»°» 
bin yolcuya mukabil 1955 yılında 178 bin yolcu 
taşınmıştır. 1950 de 5 milyon liralık gelire mu
kabil 1955 te 11 milyon liralık gelir elde edil
miştir. Memleketimizde hava münakalâtının ica-
bettirdği teşkilât ancak tamamlanabilmiştir. 
1 Mart 1956 dan itibaren Havâyollarımız ano
nim bir şirket olarak çalışacak ve Bütçe Encü
menince kabul edilerek Umumi Heyetimizce de 
şimdi" kabul edilmiş bulunan Meydanlar Umum 
Müdürlüğü 1 Mart 1956 da meriyete girecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İdareler hakkındaki bu maruzatımı bir ne

ticeye bağlamak icabederse Münakalât Vekâle
tinin, münakalât sistemlerinin memleketin ikti
sadi, siyasi coğrafi bünyesine ve millî müdafaa 
ihtiyaçlarına göre mükemmelleştirmesi yolunda 
hızla ilerlediği ve grupumuzun ve Yüksek Mec
lisin tasvibine iktiran eden Hükümet Programı
nı süratle tahakkuk ettirmekte olduğunu gör
mekteyiz. 

'Muhterem arkadaşlar; 
Münakalât Vekâleti Bütçesi dolayısiyle buna 

bağlı müesseselerin faaliyetlerinin neticeleri 
şüphesiz ki çok kolay alınmamış, bu neticelerin 
alınması için Devlet Demiryollarında, Posta Tel
graf idaresinde hayatını seve seve feda 
edenler olmuştur. Hayatlarını göklerin fethi yo
lunda kurban edenlerden denizlerde pençeleşe-
rek can verenler olmuştur. Vücuda gelen eser
lerde hisselerini yâdederken mânevi huzurları 
önünde hürmetle eğilirsem zannederim grupu
muzun da hissiyatına terceman olurum. Keza I 
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yukarda arz ettiğim neticelerin alınmasında ida
relerde halen çalışmakta olan binlerce persone
lin umum müdürlerinden en küçük derecede me
murlarına kadar her şeye rağmen meslek aşkını, 
gösterdikleri fedakârlığı grupumuz namına şük
ranla yâdetmeyi vicdani bir vazife addederek 
sözlerime son verir hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — 6/7 Eylül hâdiselerinde zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki kanun lâ
yihasına rey vermiyen var mı? Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanun lâyihasına rey vermiyen var mı T Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Himmet ölçmen Konya, buyurunuz. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok muh

terem arkadaşlar, memleketin günden güne in
kişaf eden iktisadi ve zirai vaziyeti karşısında 
memleketin münakale işleri de her gün bir kat 
daha artmakta ve bu yönden Ulaştırma Vekâ
letimize büyük vazife ve hizmetler tahmil edil
mektedir. Ulaştırma Vekâletinin kara nakliyatı, 
demiryolu nakliyatı, denizyolu nakliyatı niha
yet hava, PTT gibi mühim iktisadi devlet teşek
külleri ve mülhak bütçe ile idare edilen birtakım 
umum müdürlükleri mevcuttur. Kara nakliyatı 
politikasını açıkça izah etmek icabederse bu
gün memlekette inkişaf etmiş bulunan yani, 23 
bin kilometreye baliğ olan devlet yollarına 
amut bir karayolları işletmesi lâzımdır. Maal
esef bunun üzerinde ciddiyetle bugüne kadar 
durulmamış bulunmaktadır. Bu bir realitedir. 
Münakalât Vekâletimizin bunun üzerinde ehem
miyetle durmasını temenni ederdik. 

Münakalât Vekâletini en çok meşgul eden 
mevzulardan biri de, hepinizin malûmu olduğu 
veçhile, eski bir işletmemizden ve 40 küsur sene 
mazisi bulunan Devlet Demiryollarıdır. Şunu 
ifade etmek icabeder ki, Devlet Demiryolları şe
bekesi bir yığın teknik malzemesi ile birlikte ta
mamen eskimiş bir vaziyettedir. 

Demin grup adına konuşan arkadaşımızın 
belirttiği gibi bugün eşya nakliyatı bir buçuk 
misline ve insan nakliyesi ise 60 milyon küsura 
yükselmiş bulunmaktadır. İyi mahsul senelerin
de bu miktarın daha da artacağı aşikârdır. 

Yalnız şunu açıkça ifade edeyim ki, elde mev-

— 1093 — 



t : 47 28.: 
cut malzeme bu işi başarmaktan uzaktır. Her 
gün yenisini koyamadığımız bu malzeme gittik
çe daha çok yıpranmaktadır, bu gidişle yakın 
bir zamanda işe yaramaz hale geleceğini kabul 
etmek lâzımdır. Bu işin başına geçmeyi çok öz-
liyen ve emeline muvaffak olan Safa Yalçuk ar
kadaşımızdan çok şeyler bekliyoruz. Bize gele
cek sene bugüne kadar tenkid ettiği hususları ıs
lah ederek getirdiği zaman kendisini bu kür
süden tebrik edeceğiz. Ben kendisine şunu hatır
latayım, bugün yatırım bütçeleri 96 milyondur. 
Bunun aşağı - yukarı 10 - 15 milyonu maaşa gi
decek olduğuna göre 70 - 80 milyon lira yatırım 
olacaktır ki, bu da hiç mesabesindedir. Bir kı
sım muhalif arkadaşlarımız yatırım enflâsyo
nundan şikâyet etmekte iseler de DDY 
nın müstakbel ihtiyaçlarını karşılamak için ya
tırım yapmak mecburiyetinde olduğunu ifade 
edersek bir yaraya parmak basmış oluruz. 

Sonra Devlet Demiryollarının yüksek sevk 
ve idaresini elinde bulunduranların aralarında, 
gerek teknik, gerek idari bir fikir birliği olma
dığını maalesef görüyoruz. Meselâ kömürden ta
sarruf için dizel mevzuu ve elektrik mevzuu 
vardır. Bir kısmı dizeli, bir kısmı elektrifikas
yonu müdafaa ediyor. Ne olursa olsun, teknik 
elemanlar ve yüksek mevkide bulunanların bu 
mevzuda bir fikir birliğine vâsıl olmaları ve 
memleketin demiryolu nakliyatını bir noktada 
birleştirip istikbale ait lâzımgelen tedbirleri al
maları, kömürden tasarruf için, gerekirse dizele, 
gerekirse elektriğe gitmek suretiyle memleket 
mahrukatı mevzuunda tasarruf etmeleri lâzım
dır. Münakalât ve murakabe, arkadaşlarımız da 
söylediler, hakikaten noksandır. Bu murakabe
nin temini için Teşkilât Kanununda tadilât ya
pılması ve üstün bir murakabeyi sağlıyacak tek
nik heyetler kurulması işinin Devlet Demiryol
ları, Devlet Hava Meydanları ve PTT Umum 
müdürlüklerinde temin edilmesi ve bunları bir 
noktaya tevcih eden bir koordinasyon sisteminin 
kurulması zaruridir, arkadaşlar. 

Bir cümle daha ilâve edeceğim : 
DDY elemanları dış seyahatleri iç se

yahatlerden daha fazla yapmaktadırlar. Avru
pa'ya kaç defa gitmişlerdir, Erzurum işletmesi
ni kaç defa teftiş etmişlerdir? Cevap rica edi
yorum. 

REÎS - Yümnü Üresin. 
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YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 

arkadaşlar; Münakalât Vekâleti bütçesi üzerin
de tahsis edilen zamana sığdırılabilen mütalâa 
ve temennilerim kısaca şudur : 

1. Vekâletin; emrinde ve camiasında çeşitli 
statülere tâbi teşekküller ve müesseseler vardır. 
Muhtelif tarihlerde kabul buyurduğunuz ka
nunlarla Denizcilik Bankası ile Havayolları 
anonim şirket halinde, Devlet Demiryolları ile 
PTT İşletme Umum Müdürlüğü, iktisadi devlet 
teşekkülü halinde çalışmaktadırlar. 

Münakalât ve Bütçe encümenlerinde görüşül
müş ve kabul edilmiş olan (Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğü) kanun lâyihası da mülhak 
bütçeli bir idare halinde çalışmak üzere yük
sek huzurunuza sunulmuş ve kanunlaşmıştır. 

Böylece muhtelif statüler halinde Münaka
lât Vekâleti camiasında bulunan bu müessese ve 
sistemleri devletin münakale politikasına ve 
âmme hizmet ve ihtiyacına uygun olarak haki
ki ve devamlı, idari ve teknik bir murakabeye 
tâbi tutabilecek yepyeni bir vekâlet teşkilât 
kanununa ve bu maksadı temin edebilmek için 
lüzum görülürse bu müesseselerin teşkilât kanu
nunda bâzı tadillere ihtiyaç bulunduğu ve bu
nun, mümkün olduğu kadar süratle, Meclise 
sunulmasını mühim ve lüzumlu görmekteyim. 

2. Bütün münakale müesseselerinde ve bil
hassa Demiryollarında, PTT İdaresinde ve Ha
vayollarında teknik eleman yetiştirecek talim 
ve terbiye teşkilâtının genişletilmesine ve bu
nun modern usullerle temadi ve tekâmül ettiril
mesine şimdikinden daha çok ehemmiyet ve kıy
met vermek lâzımdır. 

Randımanı artırmak ve muhtemel güçlükleri 
daha kolay ve daha çabuk yenmek, bu suretle 
de daha kolay ve mümkün olur kanaatindeyim. 

& Devlet Demir ve Havayollarının ve PTT 
nin münakale ve muhabere işlerinde büyük bir 
feragatla ve çok az maaşla çalışan memurları
nın mesaisini evvel emirde takdirle anmak iste
rim. 

Bilhassa kendilerine büyük ölçüde can ve 
mal emniyet edilen Demiryolu makinistlerinin ve 
motorlu tren sevk edicilerin ve PTT nin hat ba
kıcıları ile dağıtıcılarının ve sureti umumiyede 
her yerden, ve her işten ziyade bu devamlı ve 
ağır hizmetlerde çalışan aktif personelin malî 
vaziyetlerinin ıslah edilmesinin, memurlarımı
zın büyük ölçüde terfihini düşünen hükümetin 
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itinalı bir tetkikine tâbi tutulmasını pek ye
rinde ve zaruri görmekteyim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
4. Demiryolları işletmemizin hareket ve fa

aliyet sistemine ve akar yakıt politikasına; 
memleketin malî ve iktisadi bünyesine ve gü
nün teknik şartlarına uygun bir istikamet ve 
cereyan vermek ve bunun süratle ve kabil oldu
ğu kadar geniş Ölçüde tatbikine başlamak mü
him ve lüzumludur. Bu suretle Devlet Demir
yollarının yaptığı büyük kömür sarfiyatından 
tasarrufu temin edici elektrifikasyon, dizel ve 
kömür işletmesi mevzuunu halletmek yani nere
lerde elektrik, nerelerde dizel ve nerelerde kö
mür kullanmak lâzımgeldiğini kararlaştırmak 
ve bunun için yapılmış olan plânın tatbikine de 
geçmek lâzımdır. Mevzuun dövize taallûk eden 
mühim kısımları üzerinde de hükümetçe dur
maya ihtiyaç vardır. 

5. Miktarı az ve neticesi normal ve şebeke
nin durumu icabiyle dahi olsa ve bir tek cana 
dahi mal olsa hepimizin hassasiyetle dikkat ve 
ıstırabımızı celbetmekte olan demiryolu kazala
rını ve öteden beri şikâyet mevzuu olan gecik
meleri önleyici ve azaltıcı ve sureti umumiye-
de demiryollarımızm temizliğini tesis ve temin 
edici tedbirler üzerinde devamlı olarak durma
yı ve bunu alâkalıların dikkatine vaz'etmeyi 
çok lüzumlu bulmaktayım. 

6. PTT İdaresinin; şehiriçi ve bilhassa şe
hirler arası telefon muhaberesinin lüks olmak
tan çoktan çıkıp vatandaşın hakiki ve mühim 
bir ihtiyaç ve meselesi haline geldiğini kabul 
etmesi ve ne kadar çok telefon şebekesi ve hat
tı yaparsa hem memlekete ve halka o kadar 
hizmet etmiş, hem de masrafını o kadar çabuk 
çıkarmış olacağını bilerek çalışması ve bu ihti
yaca çare bulma ölçüsünü de buna göre ayarla
ması lâzımgelir. 
Vekâletin de bu ehemmiyeti takdir edip iste

ğini ve murakabesini ona göre yapmaya başla
dığını memnuniyetle görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
7. Yüksek tasvibinizle Anonim Şirket hali

ne gelmiş ve 1 Mart 1956 dan itibaren faaliyete 
başlıyacak olan havayollarımızm bilhassa de
vamlı olarak yapması lâzımgelen teknik talim 
ve terbiye sayesinde yakında seri bir inkişafa 
mazhar olacağını ve bu idarenin modern ve mü-
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tekâmil tayyareler ve vasıtalara olan ihtiyacını 
gerek bu yeni statüsünden, gerekse çeşitli im
kânlardan istifade ederek kısa zamanda temin 
edebileceğini ümit ve temenni etmekteyim. 

Göz önünden bir an uzak tutmamak lâzımdır 
ki, hava nakliyatı memleketimizin imkânlarına 
ve şartlarına geniş ve çabuk ölçüde cevap vere
bilecek ve vatandaşın her gün artan ihtiyaç ve 
itimadını karşılıyacak en lüzumlu ve en fayda
lı bir hizmet mahiyetini almıştır. 

Çalışmayı, programı ve tedbiri de bu ölçüde 
mütalâa ve tanzim etmek icabeder. 

8. Denizcilik Bankasının Akdeniz ve bilhas
sa Karadeniz nakliyatından bâzı haklı şikâyet
ler, ihtiyaçlar ve ıstıraplar vardır. Bunların 
çok mütevazı hizmetler istiyen halkımızın ihti
yacına uygun olarak ıslah ve ikmal edilmesi 
şarttır ve zaruridir. Ancak, Denizcilik Banka
sının çok eski, yıpranmış vasıtalar ve çok za
yıf bir idare ve miras devralmış olduğunu, bun
ları yenilemek ve çoğaltmak için esaslı ve tek
nik mühim tedbir ve teşebbüslere girişmiş ol
duğunu, bilhassa yeni ve büyükçe inşaat işleri
ne de lüzumu kadar yer vermeye başladığını ve 
ancak zamanla bunların semere verebileceğini 
ve şimdiden de müspet bâzı eserler meydana 
gelmiş olduğunu, müessesenin istikbaldeki fa
aliyet ve inkişafına itimat beslenmesi kanaat ve 
ümidinde bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Bu vesile ile Yüksek Heyetinizi hürmetle se
lâmlarım. 

REİS —• 6/7 Eylül hâdiselerinden zarar gö
renlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti 
ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 
260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında
ki kanun lâyihasına (280) arkadaş rey vermiş
tir. (273) kabul ve (7) ret, kanun (273) reyle 
kabul edilmiştir. 

Hulusi Bozbevoğlu. (Alkışlar) 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar; yüksek malûmunuzdur ki, 
güzel vatanımız geniş ve reylefi kuvvetli bir 
memlekettir. Böyle bir memlekette yolcu ve eş
ya taşımı bakımından ulaşımın ne büyük bir 
ehemmiyet ihtiva ettiği suhuletle takdir buyu-
rulur. İşte bu ehemmiyeti göz önünde tutan hü
kümet bu mevzular üzerinde gayretlerini ve fa
aliyetlerini teksif etmiş bulunuyor ki, bu hare
keti vatanperveranesi cidden şayanı şükrandır. 
Memleketimizde bilhassa son birkaç sene zar-
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fmda karayolları dâvamız gelişmiş, demiryolu 
şebekemiz kuvvetlendirilmiş, ve deniz ulaşımı 
teshil edilmiş ve limanlar inşasına başlan iniş
tir. Fezayı vatanda normal havayolları şebekesi 
kurulmak üzeredir, önümüzdeki yıllarda bu sa
hada da büyük bir trafik faaliyeti elde edilece
ğine şüphe yoktur. PTT hizmetlerine karşı ta
lepler artmış ve bununla mütenazır olarak mu
habere şebekeleri memleketin bünye ve ihtiya
cına uygun bir şekilde genişletilmek istenmiştir 
ki, bu faaliyetleri, bugün arz ettiği şu mehip 
manzara itibariyle cidden şayanı tefahürdür. 
Sayın Vekili ve mesai arkadaşlarını bu vesile 
ile tebrik etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda bâzı 
mâruzâtım olacaktır. Niksar'da PTT İdaresine 
ait 1939 da istimlâk edilen bir arsa vardır. Bu 
arsa memleketin hâkim bir yerindedir. En işlek 
bir mevkisindedir. Bu arsa o günden bugüne 
tahsis gayesine uygun olarak istimal edileme
miştir. Şimdi, Niksar Belediyesi yetkisine daya
narak 3710 sayılı Kanuna göre âmme menfaati 
yararına olarak bu arsayı istimlâk etmek cihe
tine gitmiştir. Muamele derdesttir. Ve mahallî 
kaymakamlığın tasdikine iktiran etmek üzere
dir. Niksar'daki mevcut posta binası kiralıktır. 
Viran ve harabedir. Ihtiyacata cevap veremi
yor. Biz bu hususu hem idareye ve hem de ve
kâlete İsrarla ifade ettik, henüz taleplerimiz 
neticepezir olmadı. Şimdi Sayın Vekilden ve 
İdareden istirhamım bu arsayı elden kaçırma
ması ve Niksar'daki PTT binası taahhüdünü ifa 
etmesidir, önümüzdeki inşaat mevsiminde bu 
taahhüdün fiilî tezahürüne şahidolmak isteriz. 
Muhterem arkadaşlar, Turhal kazamızdaki mev
cut postane binası hakeza çok viran ve harabe
dir. İhtiyaçlara cevap veremiyor. Yüksek ma
lûmunuzdur ki, Turhal devletin bir endüstri 
merkezi haline gelmektedir. Orada göklere yük
selen muhteşem medeniyet âbideleri yanında bu 
derece köhne ve basit bir binanın devlet hizme
tinde ve emrinde ifayı vazife etmesi, garabeti 
vatandaşı dahi şaşırtan bir hissî elimdir. Bu iti
barla asri tesislerle cihazlanmış, ve yepyeni 
bir hayat kazanmış olan bu ilçenin PTT binası
nın etüd edilerek yerine bir yenisinin en kısa 
bir zamanda ikame edilmesi şayanı arzudur. Al-
mus kazamızda muhabere şebekesi henüz kurul
mamıştır. Keza Reşadiye ve Artova kazalarımız 
şehirlerarası şebekeye bağlanmamıştır, Bu yol-
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daki mutaleb atimizin kısa zamanda huzurpezir 
olduğunu görmek temenni ve ümidi ile hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Muhterem arka-
daşlar; Münakalât Vekâletinin mevzuu gayet 
geniştir. Ben vaktinizi israf etmemek için bun
lardan yalnız demiryolları mevzuu üzerinde bil
hassa tevakkuf etmek istiyorum. 

Hepiniz çok iyi bilirsiniz k i ; demiryolların
daki trafik gün geçtikçe artmaktadır. Gerek 
yük ve gerekse yolcu nakliyatı mütemadiyen 
tezayüdetmektedir. Halbuki vesaitin artışı bu 
artışla mütenasip değildir, ihtiyacı karşılama
maktadır. Binaeı aleyh bu bakımdan trenlerde 
büyük bir izdiham göze çarpmakta ve her an 
yolcular tarafından sıkıntı hissedilmektedir. İda
renin bu mesele üzerinde hassasiyetle durması 
ve bu sıkıntılara biran evvel nihayet verme ça
relerini aramaları birinci temennimdir. 

İkincisi, trenler çok rötar yapmaktadır. Bun
ların bir kısmı teknik sebeplerden olduğu ka
bul edilse bile bir kısmının da idaredeki bâzı 
aksaklıklardan doğduğunu kabul etmek icabet-
mektedir. Onun için sıkı bir kontrolla, söyledi
ğimiz bu haller giderilebilecek, bizi bu merha
leye ulaştırabilecektir. 

Gene yollarda dikkatimizi çeken bâzı lüzum
suz tevakkuflar olmaktadır. Bâzı istasyonlarda 
manevralar lüzumundan fazla yapılmakta ve 
bundan dolayı da gecikmeler doğmaktadır. Bi
naenaleyh idarece hareket memurlarına bu nok
ta üzerinde dikkatlerinin celbedilmesini, sefer
lerin aksamasına mâni olacak bir tedbir olarak 
düşünmekteyiz. 

Gene hatlarımızm çok eski ve 40 - 50 sene
lik bir tekniğe göre tanzim edilmiş olması, bu
günün teknik şartları karşısında bâzı mahzur
lar göstermektedir. Onun için meselâ Ankara 
ile Kayseri arasında bulunan yolun virajları 
vardır. Bir Elm adağı yokuşu vardır ki, zaman 
zaman hâdiselere ve arızaları meydana vermek
tedir. O halde bu gibi tren yollarımızın da yeni
den teknik imkânlar dâhilinde gözden geçiril
mesi ve ıslah edilmesi çarelerinin aranması fay
dalı olacaktır. 

Ve gene trafiği fazla olan yollarda bu teeh
hürleri bertaraf etmek için çifte hat esaslarını 
da kabul etmenin zamanı gelmiştir. Bunun ta
biî büyük bir masrafı ve külfeti icabettirdiğine 
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şüphe yoktur. Ancak idarenin kendi imkânlan 
dâhilinde bir program tahtında bu işleri ele al
ması, fazla trafiği olan yolların bu esaslar dâ
hilinde düzeltilmesi faideli olacaktır. 

Motorlu tren Ankara - Adana arasında iş
lemektedir. Geçen sene Sayın Vekil burada ve 
Bütçe Komisyonunda motorlu trenin îskende-
runa kadar uzatılacağını vadetmişlerdi. Fakat, 
bu vait yerine getirilmemiştir. Birkaç zaman ev
vel Mersin'le İskenderun arasında otoray tecrü
besi yapılmışsa da bu filiyata intikal etmemiş
tir. 

Vekilden motorlu tren seferlerini bir an ev
vel İskenderun'a kadar uzatmasını ve bu su
retle Hatay'lı hemşehrilerini memnun etmeleri
ni istirham ederim. 

REİS — Selâhatt'in Karayavuz, Trabzon. 
(Vazgeçti sesleri) Zihni Üner... Buyurunuz. 

ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; Münakalât Vekâleti mevzuu üzerinde 
benden evvel konuşan muhterem hatip arkadaş
larım muhtelif mevzular üzerinde durdular. Ben
deniz, zamanın kısalığı muvacehesinde ancak 
bir nokta üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Bu 
da Münakalât Vekâletinin seferde yapmak mev
kiinde ve mecburiyetinde olduğu sefer nakliyatı 
mevzuudur. Muhterem arkadaşlarım, 1944 yı
lma kadar sefer nakliyatı mevzuu Millî Müda
faa Vekâletinin vazifeleri içindeydi. O tarihte 
kabul edilen bir kanunla topyekûn harb icapla
rına uyularak bu vazifeyi Münakalât Vekâletine 
vermiş bulunmaktadır. Bu tarihten şimdiye ka
dar 12 sene içinde bu mevzuda ciddî hiçbir ted
bir maalesef alınmamıştır. Bugünün barış nak
liyatı dolayısiyle meşbu bulunan münakalât şe
bekelerimiz bugünkü durumunda işliyecek olsa 
seferde buna inzimam eden milyonluk kütleler 
harb ve yaşama nakliyatı ihtiyaçlarına kâfi de
recede cevap veremiyecektir. Bu bakımdan Mü
nakalât Vekâletinin kuruluşundan itibaren teş
kilât kanunu tasarısiyle bünyesinde bir seferi 
nakliyat organının kurulmasının ve barış sene
lerinin devamı müddetince seferi nakliyat mev
zuları üzerinde çalışmasının ehemmiyeti fevka
lâde büyüktür ve bugün için âcil bir zarurettir. 
Münakalât Vekâletinin bu mevzular üzerinde 
sefer nakliyatı plânlarını, Millî Müdafaa Ve
kâleti ile beraber tanzim etmesini ve bu nakli
yatın icra edilebilmesi için gerek demiryolların
da, gerekse denizyollarında içabeden munzam 
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tedbirleri, daha barıştan düşünmesini ve alma
sını bugünün âcil zaruretlerinden olarak kabul 
etmek icabeder. 

Bu mevzu üzerinde bu kadar durduktan son
ra Muhterem Hatay Milletvekili Sekip İnal'm 
mâruzâtı üzerinde de birkaç noktaya temas et
mek istiyorum. 

Buyurdular ki, istasyonlarda -trenler lüzu
mundan fazla manevra yapıyor. 

Muhterem arkadaşlar, yüzlerce ton yükün 
manevrası, külfeti personel üzerinde o kadar 
ağırdır ki, lüzumundan fazla tek bir manevra 
dahi yapmaya personel katlanamaz. 

İkinci bir nokta da, bugünkü nakliyat kesa
fetidir. Mevcut hatların çift olması temennisin
de bulunduk. Bundan başka traksiyon mevzuu 
üzerinde de alınması mümkün olan tedbirlerle 
bugünkü demiryolları nakliyatının kapasitesini 
dört misline kadar yükseltmek mümkündür. Bu 
tedbirler üzerinde de durmak lâzımdır, işaret 
ediyorum. 

Son mâruzâtım, bugünkü ağır şartlar altında, 
aynı vasıtalarla, aynı imkânlarla nakliyat kapa
sitesini yüzde 60 nispetinde artırmak suretiyle 
büyük bir fedakârlık ve feragat içinde çalışan 
muhterem ulaştırma mensuplarını huzurunuzda 
şükran ve takdirle anarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanun lâyihasına (274) arkadaş rey 
vermiştir. Lâyiha (274) reyle kabul edilerek 
kanuniyet kesbetmiştir. 

Söz Münakalât Vekili Arif Demirer'indir. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ ARİF DEMİRER 

(Afyon Karahisar) — Sevgili arkadaşlarım, 
Münakalât Vekâleti bütçesi üzerinde konuşan 
ve bu camianın feragatkâr mensuplarını teşvik 
edici sözlerle taltif eden bütün arkadaşlarıma 
şükranlarımı arz ederim. 

Sayın Muhlis Ete, Münakalât Vekâletinin 
ilgası ile Nafıa Vekâletine bağlanması üzerin
de bir nebze durdular. 

Kendilerinin de gayet iyi bildiği gibi, Na
fıa Vekâleti yapıcı, Münakalât Vekâleti ise işle
tici müesseseleri sinesinde toplamıştır. Müna
kalât Vekâleti çeşitli münakale müesseselerinin 
bünyelerine en uygun statülerle teçhiz edilmiş 
bulunmaktadır. Münakalât Vekâleti bu çeşitli 
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münakale müesseseleri üzerinde teftiş, muraka
be ve tanzim yetkisini haizdir. Benden evvel ko
nuşan hatip arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, Münakale Vekâletine bağlı İktisadi devlet 
teşekküllerinin bilhassa iş programlarının tas
dik yetkisi kendisine bundan evvel malik oldu
ğu yetkilerden daha kuvvetli yetkiler vermiş, 
ayrıca yüksek murakabenin ilmî murakabesine 
tâbi tutulmuştur. Sadece şurasını belirtmek is
terim ki, Denizyolları ve diğer nakliyat mü
esseselerinin Münakalât Vekâleti tarafından tef
tiş ve murakabesi için bir Teşkilât Kanunu da 
takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Serbest mmtaka kanunu hakkında nizamna
me vekâletlerarası bir komisyon tarafından ele 
alınmış, bu mevzuda Gümrük ve İnhisarlar, Da
hiliye, Nafıa, Hariciye, İktisat ve Ticaret ve 
Münakalât vekilleri mensupları etüdlerine de
vam etmektedirler. 

Karayolları mevzuunda, aynı zamanda seferî 
münakale hizmetlerini de ilgilendiren kaza yolu 
nakliyatında inkişaf eden kaza yolu şebekeniz 
her gün biraz daha artan motorlu vasıtalar ve 
bunların yapılmakta olduğu nakliyatı etüd, 
tanzim ve koordine etmek üzere çalışmalarına 
hız verilmiş, mütesassıs bir Amerikalının da iş
tiraki temin edilmiş ve bu iş de ciddî olarak ele 
alınmış bulunmaktadır. 

Mevcut ve hali inşada limanlarımızın, hu-
sisiyetlerine göre ayrı ayrı idarelere mi tâbi 
olması, yoksa tek bir elden mi idaresi mevzuun
da yine Sayın Muhlis Ete ile bir ihtilâfımız 
mevcut değildir. Her zaman tesis edildiği ma
hal ve hizmetin hususiyetine göre müstakil bir 
hüviyete malik olacaklardır. Fakat Münakalât 
Vekâleti bütün limanların müşterek hizmetleri 
ile tarifelerinin ve diğer münakale sistemleri
nin koordinasyonunu temin bakımından lüzum
lu hizmetleri ifa edecektir. , 

Himmet Ölçmen arkadaşımız Devlet Demir
yolları yatırım tahsisatını kâfi bulmadılar. Gön
lümüz ister ki, bu tahsisatı sekiz, on misli artıra
lım. Şurada hemen ilâve edeyim; sene içerisin
de tahsisatı harcar ve yeni tahsisata lüzum his
sedersek bunu bulmakta hiçbir müşkülâtla kar-
şılaşmıyacağız. 

Derhal tebarüz ettireyim ki, ne diğer müna
kale müesseseleri arasında, ne de Devlet Demir
yolları memurları arasında hiçbir ahenksizlik 
mevzuubahis değildir. İdare mensupları çeşitli 
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ana meseleler üzerinde çeşitli münakaşalar yapa
caklar ve hakikatleri bulacaklardır. 

] Sayın Yümnü Üresin murakabeyi temin ede-
I 

cek yeni bir kanundan bahsettiler. 
Kendilerinin de hatırlıyacağı üzere sadece 

Denizcilik Bankası üzerindeki murakabeyi temin 
edici hükümler bir kanun halinde sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Eğitim mevzuunda, Yüksek Deniz Ticaret 
Okulu, Devlet Demiryolları Meslek Okulu ve 
çeşitli kurslar hali faaliyettedir. Bunlara yeni
lerini ilâve etmek mümkündür. Bu işin üzerinde 
duracağım. 

Küçük personelin terfihinden bahsettiler. 
1956 senesi kadrolarında bilhassa bu mevzu üze
rinde dikkatle durulmuştur. Tasarrufu mümkün 
olan kadrolardan küçük personele daimî mahi
yette nakdî tediyeler sağlanmıştır. Yeni yeni 
fırsatlar çıktığı zaman fedakârlıkları ve feragat
leri eümlenizce malûm olan bu cefakeş arkadaş
ların terfihlerini sağlıyacak her türlü imkânlar
dan faydalanacağız. 

Devlet Demiryolları yakıt politikasından 
bahsederken «Elektrifikasyon işlerinden vazge
çildi» gibi bir ifadede bulundular. Bundan vaz-
geçilmemiştir. Bütün etüd ve plânları hazırdır, 
bu mevzun, ilk imkânda ele alıp tahakkuk* ettir
mek en büyük emelimizdir. 

Hulusi Bozbeyoğlu arkadaşımızın iyi fikirle
rine teşekkür eder ve kendi bölgesiyle ilgili ih
tiyaçlar üzerinde ehemmiyetle duracağımı arz 
ederim. 

Sekip İnal arkadaşıma da, kısaca malûmat 
arz edeyim. İskenderun motorlusu mevzuunda 
Ankara motorlusu ile irtibatı sağlıyacak tedbiri 
pek yakında alacağımızı arz etmek sterim. 

Sayın Zihni Üner arkadaşım, Münakalât Ve
kâletinin hazarda olduğu gibi seferde de ifa ile 
mükellef olduğu hizmetlerin bugünden hazırlık
larının yapılması mevzuunda hassasiyetle ikaz 
buyurdular. Bu işte, Millî Müdafaa Vekâleti ve 
Erkânı Harbiyci Umumiye Reisliğinin en yüksek 
yetkili makarnlariyle birlikte, Münakalât Vekâ
letinin uhdesine düşen vazifelerin yapılması için 
ehemmiyet ve dikkatle çalışılmaktadır. Bu işi ifa 
edecek hususi bir müdürlük mü kurulsun, halen 
olduğu gibi bütün daireler, sefer hizmetine göre 
şimdiden hazırlıklarını mı yapsınlar? Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, askerî makamatın salahiyetli-

— 1098 — 



î : 47 28.$ 
leriyle bir karara varmak için temas halindeyiz, 
müşaverelerimize devam etmekteyiz. 

Biraz evvel grup adına konuşan arkadaşımın 
arz ettiği bir noktaya temas etmek isterim. Mü
nakalât Vekâletinin ihdasına, en mühim sebep
lerden birisi olan münakalât meseleleri ve hiz
metleri arasında koordinasyonun sağlanması 
için bütün ilgili müesseselerin mümessillerini 
Mart ayı içinde bu maksadın tahakkuku için 
büyük bir toplantıya davet etmiş bulunmakta-
J ı z -

Efendim, müsaade ederseniz, Sayın Sırrı Ata-
lay'm bütçemizin müzakereleri sırasında Devlet 
Havayolları hakkındaki beyanlarına cevap ver
mek isterim. Bu mevzudaki tenkidlerini 7 nci 
madde üzerinde hulâsa etmek mümkündür. Bi
rincisi Devlet Havayolları memurlarından bâzı
larının sık sık terfie mazhar olduklarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik ettirdim; bun
lar bareme tâbi olmıyan bütçelerin (D) cetve
lindeki memurlardır. Heyeti Celilenizin malûm
ları olduğu üzere, bilhassa barem kayıtlarına 
tâbi olmamak lâzımgelen kadrolardır ki, bunla
rın içerisinde muayyen üç sene ve beş sene gibi 
müdetler kayda tâbi değildir. Evvelâ, 300 lira 
maaşla başlamış bulunan bir memurun, zamanla 
ehliyetini ispat ettikten ve başarısını gördükten 
sonra 350 - 400 liraya kadar terfileri yapılmış 
durumdadır. Eğer Sırrı Atalay arkadaşımız bun
ların içinde ehliyetsiz olduğuna kaani oldukları 
kimseler varsa bunun üzerinde ayrıca dururuz. 

Hizmet arabaları : Malûmdur ki, yolcular 
otobüslerle nakledilmektedirler. Eldeki cipler 
meydanların çeşitli ihtiyaçları için kullanılmak
tadır. Bunlardan bir tanesi umum müdürü, bir 
tanesi vekâletin sivil havacılık dairesinin men
suplarını götürüp getirmekte ve servis hizmet
lerini ifa etmektedir. Adedleri Sırrı Bey say
dığınızdan dahaf azladır. 

Heronlar için İngiltere'ye pilot gitmiştir. Bu 
tip uçakların istimal hususiyetlerini öğrenmek 
için, bu pilotlar gitmişlerdir. Bunlar için idare
ce, vekâletçe yol masrafı yapılmamıştır. 

Pan Amerikan mütehassıslarına temas etti
niz. Bunlar için devletçe senede 200 bin lira ve
rilmektedir. Bu üç sene devam edecektir. Buna 
mukabil FOA İdaresi 1,5 milyon dolar bu hiz
met için tahsis etmiş bulunmaktadır. Biz bu mü
tehassıslardan idarenin çeşitli sahaları için, ele-
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man yetiştirilmeleri için kurslar açtırıyor ve is
tifade ediyoruz. 

Holânda'ya giden heyetten bahsettiniz. Ho-
lânda'ya revizyona giden uçakların tesellümü 
için bu heyet gitmiş değildir, mütaahhidin stü-
asyonlarmı tesbit için gitmiştir. Yol masrafları 
tarafımızdan ödenmemiştir, iki kişiden ibarettir. 

Bagaj etiketleri mevzuu; idarenin ihtiyacı 
olan bagaj etiketleri beş firma arasında ihaleye 
çıkarılmış ve 3 998 liralık işin en az teklifi vere
ne - ki, 1 935 liradır - ihalesi yapılmıştır. Bu iş 
yapıldıktan sonra ayrıca sizin temas buyurdu
ğunuz bu işi alan matbaanın ortaklarından biri
sinin Zatişleri Müdürünün hanımı olduğu anla
şılmıştır. Bâzı rakamların hatalı bulunması ve 
diğer sebepler yüzünden tahkik mevzuu yapıl
mış, işin Artırma ve Eksiltme Kanunu çerçeve
sinde yapıldığı, çok daha evvelki tahkikat neti
cesinde belli olmuş, bir yolsuzluk olmadığı neti
cesine varılmıştır. Yanlış olan kısımlar ise dü
zeltilmiş ve tamamı 1 935 liradan ibaret bu iş 
üzerine bir suiistimal olmadığı tesbit edilmiştir. 

Posta İdaresi için Amerika'dan gelen muha
sebe mütehassısından bahis buyurdular. 

PTT İdaresi 1953 Ekim ayında iktisadi dev
let teşekkülleri haline getirilince muhasebe re
jiminde yeni statüye uygun bir tertibin alınma
sı zaruri bulunmuştur. 

Bu sırada Umum Müdürlükte E. J. Ward 
isminde bir Amerikalı muhasebe uzmanı da mü
şavir olarak çalışmakta idi. 

Muhterem arkadaşımızın bahsettikleri lo 
Aralık 1954 tarihli rapor bu zata aittir. Ve ger
çekten raporda ifade edildiği şekilde cümleler 
de mevcuttur. 

Ancak Amerikalı muhasebe müşavirinin mu
hasebe organizasyonu bahsinde noktai nazarla
rının aynen tatbikine imkân olamıyacağını muh
terem arkadaşım da 'kabul buyurdular. Bunun 
başlıca iki sebebi vardır : 

A) Türkiye'de muhasebeyi ihata eden umu
mi mevzuat Amerika mevzuatından farklıdır. 
Bu itibarla PTT İdaresi yeni hüviyetine uygun 
muhasebe sistemini realize ederken devlet.tara
fından vaz'edilmiş kanun hükümlerine ittiba et
mek mecburiyetindedir. Meselâ bu mütehassıs 
yevmiye defterlerinin kaldırılmasında büyük 
ölçüde ısrarda bulunmuştur. Halbuki Ticaret 
Kanunumuz ve Vergi Usulleri kanunlarımızın 

I teşekkülü yevmiye tefterleri tutmaya mecbur 

- 1099 -



î : 47 28. 
kılmaktadır. Bittabi Amerikalı mütehassısın bu 
tavsiyesi yerine getirilememiştir, 

B) Amerika'da posta ve telefon müessese
leri ayrı ayrıdır. Posta; devlet teşekkülüdür, 
ayrı muhasebe sistmi ile çalışır. Telefon teşek
külleri ise tamamen hususi sermayeye ait muh
telif şirketler elindedir. 

G) Gelen muhasebe müşaviri hususi şirket
lerde yetişmiş olduğu için biz de hem posta ve 
hem de telgraf ve telefon hizmetlerini ihata ede
cek muhasebe organizasyonunu müşterek bir 
halde tesis etmeye muvaffak olamamış ve bu 
tarz çalışmayı yadırğamıştır. 

PTT Umum Müdürlüğü 1955 yılı başından 
beri tatbik etmeye başladığı muhasebe sistemi
ni, Amerikalı müşavirin işletme usulleri bakı
mından tavsiye ettiği ana prensipleri memleket 
realitelerine uydurmak suretiyle meydana koy
muştur. Umum Müdürlük bu konuda Umumi 
Murakabe Heyeti ile de mutabakat halindedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Takdir buyurursunuz ki, PTT Umum Müdür

lüğü gibi çeşitli ve birbirinden farklı hizmet 
kollarını bir araya toplamış bir devlet teşekkü
lünün aynı zamanda iktisadi bir hüviyet alma
sı karşısında en isabetli bir muhasebe sistemini, 
derhal tesis eylemesi çok güç bir konudur. Vaz '-
edilen sistemler tatbikatta el do edilecek netice
lerde değerlendirilmek suretiyle kısa bir zaman
da bünyeye en uygun bir hale getirilir. 

PTT Umum Müdürlüğünün bu mevzuda kısa 
zamanda gaye noktasına ulaşacağını 1954 yılı 
'hesaplarının tetkikine mütedair Umumi Mura
kabe Heyeti raporuna da istinadederek Muhte
rem Heyetinize emniyetle arz ve beyan edebili
rim. 

Kıymetli arkadaşlarım, Sırrı Atalay Beyin 
bir mütehassısın mütaaddit raporlarından bir 
tanesini ele alarak onun bir cümlesini yüksek 
huzurunuza getirmesine mukabil, bendeniz de, 
müsaade buyurursanız, yukarıki maruzatıma ilâ
veten, adı geçen Amerikalı Muhasebe Müşaviri
nin de içinde bulunduğu Amerikalı müşavirler 
heyeti reisi E. D. Wise'in memleketine döner
ken umum müdüre yazdığı 30 Haziran 1955 ta
rihli ve 203 numaralı raporundan bâzı parçalar 
okuyacağım : 

Mister Wise, raporunun ikinci sahifesindeki 
bir cümlesinde; (Eski âdetleri yenmenin ve mo
dern ve verimli bir teşkilâtın tatbiki için kanun-
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larda gereken tadilâtı yapmanın kolay olmadı
ğını takdir etmekle beraber tecrübe ile sabittir 
ki ilerleme arzusunun mevcudolduğu yerde başa
rının sağlanması için bir yol bulmak mümkün
dür.) Dedikten sonra üçüncü ve son sahifesinde 
(PTT personeli ile birlikte çalışmak ve yapmış 
olduğumuz tavsiyelerin çoğunun tatbik edildi
ğini görmek bizler için büyük bir zevk olmuştur.) 

(Sözlerime nihayet verirken, PTT nin müş
küllerini bizler izah etmek ve tarafımızdan yapı
lan tavsiyeleri kabili tatbik bir hale koymak hu
susunda gayretlerinde büyük hassasiyet göster
miş olduğunu ifade etmek isterim) demektedir. 
Görülüyor ki PTT Umum Müdürlüğü Amerikalı 
uzmanlardan büyük ölçüde istifade etmesini bil
miştir. Sırrı Atalay arkadaşıma en kesin eebabın 
bu olduğuna kaaniim. 

Sırn Atalay arkadaşım PTT idaresinde mu
hasebe değişiklikleri yüzünden matbu evrak zi
yanından bahsettiler ve bunun 1,5 milyon lirayı 
bulduğunu söylediler. Haber membalarının gö
rüşü ve bilgisi mahdut kimselerden mürekkep 
bulunduğu anlaşılıyor. Bu teşekkülün yıllık bü
tün matbu evrak masrafı bir milyon lirayı aşma-
maktadır. Muhasebe evrakı ise bu rakamın an
cak altıda biri nispetindedir. iktisadi Devlet 
Teşekkülü faaliyeti zamanında muhasebe deği
şikliği sebebiyle israf edilmiş matbu evrak yok
tur. Ancak bu teşekkülün iktisadi Devlet Teşek
külü haline gelmesi zamanında eski devlet muha
sebesi sistemine göre o yıl içinde basılmış veya 
evvelden kalmış bir kısım matbu muhasebe ev-' 
rakı bizzarure kullanılmamıştır. Keyfiyet bun
dan ibarettir. 

Maruzatım şimdilik bu kadardır. Yine emir» 
lerinizdeyim. (Soldan,alkışlar). 

RElS — Etem Erdinç, 
ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Muhterem arka* 

daşlar; Münakalât Vekâleti bütçesini tetkik eder
ken bu vekâlete bağlı teşekküllerden Devlet 
Havayolları, Denizcilik Bankası, PTT ve D. D. 
Yollarından da bahsetmeyi lüzumlu görürüm, 
iktidarımız zamanında bu müesseselerin de kal
kındırılması cihetine gidilmiştir. Vaktin azlı
ğından bu işlerden bahsedemiyeceğim. Âmme 
hizmeti yapan bu teşekküllerin çalışmalarında 
görülen ve hemen\ günlük hayatımızda daima 
gördüğümüz aksaklıkları burada tebarüz ettir
mek faydalı olur. 

1. Evvelâ Devlet Havayollarını ele alalım, 
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Türkiye'ye sefer yapan yabancı havayollarına ı 
ait tayyareleri gördükten sonra bizde çalışan 
uçakların ne kadar emniyetsiz olduğu meydana 
çıkar. Son çıkan kanunla Devlet Havayolları 
anonim şirket olmuştur. İnşallah bu şirket ye
ni tayyarelerle işe başlar. Son günlerin dediko
duları meyamnda birkaç tayyarenin bir Ameri- ı 
kahya satıldığı bâzı tesirlerle bu satış muka
velesinin iptal edilerek bu tayyarelerin hurda 
fiyatına cüzi bir bedelle başka bir yere verildi
ği bu işlerden dolayı da Havayolları Umum Mü
dürünün Vekâlet emrine alındığı ağızdan ağıza 
dolaşmaktadır. Bu hususta efkârı umumiyenin 
tenvir edilmesini Sayın Vekilden rica ederim. 

2. Devlet Demiryollarına gelince : 29 . 
XII . 1953 tarihinden itibaren 5186 sayılı Ka
nunla, 2,5 milyar lira sermayeli bir iktisadi dev
let teşekkülü haline getirilen bu müessesenin 
evvelâ personel durumunu ele alalım Devlet De
miryolları memurlarının mesaileri şayanı şük
randır. Demiryolları Sıhhat Servisinin personel 
sıhhati üzerinde gösterdiği titizlik şefkat ve ih
timam; takdire lâyıktır. Devlet Demiryolu per
sonelinin çoğu şehirlerden uzakta ara istasyon
larda bin bir mahrumiyet içinde çalışmaktadır
lar bıı memurlar zaruri ihtiyaçlarının temini 
için mümkün olursa ayda bir şehre gelebilmek
tedir. Vatandaşların trenlerde emniyetle seya
hat edebilmeleri için yağmurda fırtınada ölüm 
tehlikesini göze alarak hattı muayeneye çıkan 
personelle makinist ve diğer personelin de ne 
müşkül şartlarla çalıştığını her gün görüyorsu
nuz. Bu şekilde mahrumiyet, zaruret ve müşkü
lât içinde çalışan personelin aldıkları ücretler 
çok azdır. Bu personelin tahsil durumlarına gö
re bareme intibakları doğru değildir. Mesaileri 
de diğer devlet mesaisine uymamaktadır. Bu 
yüzden D. Demiryolu personelini, çıkacak Per
sonel Kanunu dışında bırakılmasını ve Devlet 
Demiryolları için ayrı bir Barem Kanunu ele 
alınmasını lüzumlu görmekteyiz. PTT de aynı 
durumdadır. Hükümet bu. müesseseler için ayrı 
bir barem getirecek midir?;:, Geçen sene kapa-;: 

İtilmiş olan Devlet Demiryolları Meslek Okulu-1 
nun ve Sirkeci Talebe .; Yurdunun açılması te- , 
mermisinde bulunmuştuk. Meslek Okulu binası-M 
nm Maarif Vekâleti işgalinde Bulunduğundan ij 
okulun şimdilik Eskişehir'de açılmış olduğunu:; 
öğrendim. • Bu hususta Vekâlete teşekkürlerimif-
ara ederken Ankara'da bulunan esas okul bina-
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sının Maarif Vekâletince tezden tahliye yoluna 
gidilerek okulun eski yerinde tedrisata devamı
nı temenni ederim. 

Daha iki gün evvel ordu mensuplarının ço
cuklarının tahsili için yurtlar açılmasına karar 
verildi. Mevcut yurdu kapatan Devlet Demir
yollarının hareketi şayanı hayrettir. Sirkeci'-
deki eski yurdun açılmasını ve Ankara'da eski 
Umum Müdürlük binasında bir yurt tesisini te
menni ederim. 

Devlet Demiryollarında yolcu ve yedek nak
liyatı seneden seneye artmaktadır. Fakat katar
ların süratleri çok azdır. Yolcu trenlerinin va
sati süratleri saatte 33 kilometre, yük katarla
rının ise saatteki vasati sürati 18 kilometredir. 
Erzurum'dan yüklenen hayvan vagonları 4 - 5 
günde Haydarpaşa'ya gidebilmekte ve her hay
van 4 resmî kilo zayıflıyarak millî servet yok 
olmaktadır. Sebze nakliyatı da aynı şekildedir. 
Trenlerin yavaş seyrinde sebzeler vagonlarda 
çürümekte ziyan olmaktadır. Bu ziyanların ön
lenmesi için yük katrlarınm vasati süratlerini 
saatte 40 kilometreye çıkarılması hususunun te
mini, yolcu katarlarının vasati süratinin de hiç 
olmazsa saatte 50 kilometreye çıkarılmasını ri
ca ederim. Geçen seneki konuşmamda da arz et
tiğim gibi, Ankara - Erzurum arasında çalış
san yolcu katarları çok izdihamlıdır. Vatan- •-< 
daşlar koridolarda seyahat etmektedirler. De
miryolları İdaresi işletmekte olan ekspres ade
dini haftada ikiden üçe çıkarmış ayrıca iki pos
ta treni daha ilâve etmiş ise de; bu izdihamı 
önliyememiştir. Erzurum'a her gün bir ekspres 
işletilmesi mevcut izdihamı kısmen giderebilir, 
kanaatindeyim. 

Geçen sene tecrübe mahiyetinde çalıştırıl
mış olan Ankara - Sivas motorlu treni rantabl 
çalışmış olduğundan bu trenin haftada iki gün 
işlemek üzere tezden sefere konulmasını rica 
ederim, 

Demiryollarının takriben 20 bin kilometre
lik kısmı 50.seıiesini doldurmuş elastikiyetini 
kaybetmiştir. Ağı? dingil tazyikine müteham-
rml rolmıyan,; ;aşjnrniş bulunan ve, ömrünü dol
durmuş olan bu 2 000 kilometrelik kısmı tez
den tebdili lâzımdır. , 

Demiryolu tesislerinin tebdil ve ıslâhı için 
takriben bir milyar liraya ihtiyaç vardır. İkti
sadi devlet teşekkülü haline getirilen Demiryöl-
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l an kendi gelirleri ile ıslahatı yapacak durum
da değildir. Hazinenin yardımı lâzımdır. Mali
ye ise umum müesseseye yardım etmediği gibi 
satınalınan hatların 201 283 485,24 milyon lira
lık Hazine borcunun Demiryollarına ödetme yo
luna gitmiştir. Demiryolları 8 milyon lira öde
yerek ancak 2002 senesinde bu borcu ödiyebile-
cektir. Nafıa Vekâleti ise inşa edip Demiryolla
rına noksan direktiflerle teslim ottiği hatların 
tesislerinin tamamlanması için Demiryollarına 
borçlandığı 679 milyon lirayı bu İdareye ver
mekte olduğundan Demiryolları malî sıkıntıya 
düşmüştür. 

Hemen bir seneye yakın 35 kadar lokomotif 
döviz tahsis edilmemesinden bandaj temin edil
mediği için muattal bir halde durmaktadır. 
Hükümetin demiryollarının bu dertleri ile yakî-
nen ilgilenmesini temenni ederim. Demiryolları
nın senelik kömür ihtiyacı bir milyon iki yüz 
bin tondur. Kömür masrafları için bu idareye 
800 bin ton kömür tahsis edilmiş mütebaki ihti
yacın ham petrol kullanılmak suretiyle gideril
mesi düşünülmüş ve bir kısım lokomotifler ham 
petrolle çalışacak şekilde tadil edilmiştir. Fa
kat rafineri tesisleri yapıldıktan sonra demir
yollarına tasfiyeden geri kalan madde veril
mektedir. Bu madde ise akıcı olmadığı için sar
nıçlardan tahliyede ve kullanmada büyük müş
külât arz etmektedir. Bu şekilde ham petrole ge
çişinde bir faide görülmemektedir. Memleketi
mizde en büyük kömür müstehliki Devlet De-
miryollarıdır. idare kömür temini hususunda sı
kıntı çekmekte ve stok bulunduramamaktadır. 
Yapılmakta olan fabrikalarda kısmen kömür 
istihlâk edeceklerine göre Devlet Demiryolların
da tezden elektrifkasyona başlamak lâzımdır. 
Senelerce evvel Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
işletilmesine teşebbüs edilen feribot nakliyatı 
bugüne kadar temin edilememiştir. 

PTT ye gelince : Personelinin feragatli me
saisi şayanı takdirdir. Bu müessese personelinin 
Personel Kanunu dışında tutulmasını arz ettim. 

Posta nakil işlerimiz iyi bir şekilde yapılma
maktadır. Hâlâ katır sırtında posta nakliyatı ya
pılan yer vardır. Mektuplar yerlerine çok geç 
gitmektedir. Posta nakliyatının bizde de tayya
re ve helikopterle yapılması yoluna gidilmesi 
şayanı temennidir. 

Telefon işlerinde ise, diğer devletlere naza
ran çok geriyiz Amerika 100 kişiye 30 telefon, 
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Yunanistan'da 1,04 telefon isabet etmektedir. 
Bizde ise son tevziler dâhil 0,45 telefon isabet 
ediyor. Şehirlerarası konuşmalarda çekilen sı
kıntı herkesin malûmudur. PTT idaresi tekef
fül ettiği hizmetleri yapabilmek için büyük ya
tırımlar yapmak zorundadır. 

Bu müessese 98 422 milyon lira borç takab-
bül ederek 17 . X . 1953 tarihinde iktisadi dev
let teşekkülü olmuştur. 

Hazine yardımı görmeden yatırımlarını ken
di gelirleri ile yapmak zorunda kalan bu mües
sese kendi gelirleri ile masraflarını dahi karşıla
yamadığından 1954 yılı sonunda borcunu 21 
milyon fazlasiyle 120 milyona çıkmıştır. PTT 
Umum Müdürlüğü Hazine yardımı yapılmadan 
yüklendiği vazifeleri ifa edecek durumda değil
dir. Hükümet bu hususta ne düşünmektedir. 

Deniz nakliyatı : 
Münakalât Vekâletinin deniz nakliyatı ya

pan Denizcilik Bankası üzerindeki murakabesi
nin çok zayıf olduğu görülmektedir. Malî mura
kabeyi Maliye Vekâleti yapmaktadır. Denizcilik 
Bankası her hususta dilediği gibi hareket 
etmektedir. Denizcilik Bankasının nakli
yatta yaptığı zamlar yersizdir. Şehir içi 
nakliyat ücreti çok fazladır. Ücretlerin hep
sinde tenzilât yapılmasını Haydarpaşa -
Köprü arasındaki yolcu nakil ücretinin 25 kuru
şu geçmemek üzere indirilmesi hususunu temen
ni ederim. Ve vekâlet teşekküllerine yeni malî 
yılda başarılar dilerim. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ ÂRÎF DEMÎRER 

(Afyon Karahisar) — Sevgili arkadaşlarım; Sa
yın Etem Erdinç arkadaşımızın bir sualini ce
vaplandırmak için beni kürsüye daveti dolayı-
siyle tekrar huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Havayolları idaresi tarafından satılmış bir 
uçak meselesi varmış, bunu açıklamamı istedi
ler. 

Havayolları idaresi kullanılmaz hale gelmiş, 
revizyonu, tamiri gayrikabil ve gayriiktisadi ye
di aded uçağı satmıştır. Tutarı hatırımda, değil, 
dosya yanımda yok; zannederim 140 - 150 bin 
dolara satılmıştır. Bu uçakları alan ecnebi firma 
elbette ki uçakları dışarı çıkaracak, ne yapacak
sa yapacak. Halbuki 3284 sayılı, Kanun hurda 
madeni eşya ile kullanılmaz hale gelmiş muhar
rik ve müteharrik rasıtalarm, eski ismiyle Aske-

»!-* l l ö 
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rî Fabrikalar, yeni ismiyle Makine - Kimya En- I 
düstrisi Kurumuna devri hakkındadır. Bidaye-
ten bu idareye teklif edilmediği halde satışı doğ
ru değilken bu satış yapılmış ve firmanın ihraç 
imkânı aradığı sırada bu vaziyet meydana çık
mış, muamelenin kanun yollarına ircaı için te
şebbüs edilmiş, kanunun emrettiği bu vazifeye 
davet edilen Genel Müdür Vekilinin bu vekâ
letten ayrılıp vekâletteki vazifesine avdeti is
temiştir. 

Satılanlar, motörü, pervanesi, iniş takımları, 
borda aletleri bulunmıyan yedi aded gövdedir. 
Bugün için Türkiye'de tamiri tamamiyle gayri-
kabil ve gayriiktisadi bulunmaktadır. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bütçe
nin umumi müzakeresi esnasında Kars Mebusu 
Sırrı Atalay Havayollarına ait bâzı ifşaatta bu
lundu. 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ÂRÎF DEMÎRER 
(Devamla) — Arz ettim efendim. Zâtâliniz bu
lunmadınız. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri var, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vekil Bey, benim 

mâruzâtıma cevap verdikleri için bâzı hususları 
açıklıyacağım ve cevap vereceğim. 

REÎS — Açıklanmamış bir husus kalmamış
tır, efendim. Sataşma ve fikre muhalif bir fikir 
dermeyam halinde cevap verilir. Vekil Bey ce
vap verdi. 

Israr ediyorsanız reye koyarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet ısrar edi

yorum. 
REÎS — Sırrı Atalay arkadaşımız söz istiyor, 

reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir, efendim. 

Son söz bir mebus arkadaşımızın olduğu için 
sırada bulunan Sabri Erduman'a söz veriyorum. 
(Alkışlar) 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh
terem arkadaşlar, Münakalât Vekâletinin bütün 
personelini tebrik etmek ve onlara teşekkür 
etmek hakikaten vazifemizdir. Gecesini gündü
züne katarak bu müessesede, bilhassa Devlet 
Demir Yollarında çalışan personelin birçokları 
ağır işler görmektedirler. Bâzı devlet dairelerin
de böyle ağır hizmet görenler yıpranma zammı 
almaktadırlar. Bu Devlet Demiryollarında ağır 
işlerde çalışan makinist ve saire gibi müstahde
mine 5 sene yıpranma zammı Unınmasını temen- I 

i ni etmekteyim. Devlet Demiryollarında tren se
ferleri bâzı semtlerde hakikaten çok müşkülât 
içinde cereyan etmektedir. Kıymetli arkadaşım 
Etem Bey de bu noktaya temas ettiler. Vekâ
let bu iş üzerinde bilhassa durmalıdır. Bâzı semt
lerde vilâyetlerimizde karayolları gayet munta
zam şekilde yaz kış inkitaa uğramadan devam 
etmekte ve işlemektedir, fakat bâzı semtlerde 
mevsimlerin icaplarına göre günlerce işliyemiyor. 
Onun için ağır şeraitle çalışan trenlerin adedle-
rini çoğaltmak bilhassa Doğu bölgelerine giden 
trenlerin her gün ekspres olarak hareket ettiril
mesi, Doğu bölgeleri istikametine gidecek olan 
yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştıracaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de trenlerdeki 
üçüncü mevkilere dokunmak isterim. 3 ncü mev
kilerde seyahat çok ağır şerait içinde ve tahta
lar üzerinde, 24 saat, hattâ postalarda 2 - 3 gün 

| devam etmektedir. Yolcular bu seyahatte çok 
I yıpranmaktadırlar. Bu mahzuru önlemek için 

3 ncü mevkileri de hiç olmazsa ikinci mevkilere 
yakın bir hale getirmek, ve tahtaları kaldırmak 
çok yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, trenlerdeki izdiham
dan da biraz bahsetmek isterim. Vatandaşlar çok 
defa koridorlarda gitmek mecburiyetinde kal
makta, bilhassa kucağında çocuğu olan ve ara 
istasyonlardan binen köylü kadınlarımız kori
dorlarda kalmakta ve çok sıkıntı çekmektedir
ler. Eğer her vatandaşa trenlerde numaralı bilet 
satılmış olursa hem vatandaşların parasını al
mış oluruz, hem de o zaman ara istasyonlarda da 
biletler numaralı satılmış olur. Binnetice Dev
let Demir Yollarını da iyi işletmek suretiyle va
tandaşın rahatını temin ve sıhhatini korumuş 
oluruz. 

ikinci olarak da maruzatım şudur, muhterem 
arkadaşlarım; Erzurum biliyorsunuz, Doğunun 
bütün münakalât sıkletini taşıyan bir merkez
dir. Evvelce burası işletme merkezi idi. Milyon
larca lira sarf edilmiş ve burada birçok binalar 
ve tesisler kurulmuştur. Bunları gören birçok 
arkadaşlar buna şahittirler. Bu merkez nedense 
Sivas'a kaldırılmıştır. Şimdi buraya doğrudan 
doğruya bir hat yapılmıştır. Buranın iktisadiya
tında canlı hayvan ve saire çok mühim olduğu 
için Erzurum'daki bu tesislerin kurtarılmasını 
ve Devlet Demir Yollarının daha iyi bir hizmet 
yapabilmesi için Erzurum'da yine bir merkezin 

i tesisini istirham ediyorum, Errarum'da bilhassa 

u»_ 
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Yaz mevsimlerinde çok az uçak seferleri yapıl
maktadır. Böylece Van ve Kars'da dâhil olmak 
üzere Şarkın diğer vilâyetlerine hemen her gün 
uçak seferlerinin yapılmasını istirham ederim 
ve bunun nazarı itibara alınmasını Vekil Bey
den rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

RElS — Kifayeti müzakere takrirleri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Münakalât Vekâleti bütçesinin tamamı üze

rindeki müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesi
ni ve müzakerelerin kifayetini arz teklif ederim. 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 

saygı ile rica ederim. 
Kütahya 

Ali Galip Bubik 

REİS — Her iki takrir aynı mahiyettedir. 
Reylerinize arz ediyorum. Kifayeti kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiy eni er... Ka
bul edilmiştir. 

P. 

101 

201 

202 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 

12 000 

2 138 700 

1 S52 350 

Yüknek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim esbab dolayısiyle 1956 

yılı bütçe kanunu lâyihasına bağlı D işaretli cet
velin Münakalât Vekâleti kısmının vilâyetler bağ
lılığı altındaki 140 aded teknisyen kadrosunun 
kaldırılması ve bu kadroların tahsisat tutarı olan 
(827 000) liranın mezkûr vekâlet bütçe lâyiha
sının 202 nci ücretler faslının 12 nci maddesin
deki (1 151 325) liradan tenzil edilerek madde 
tahsisatının (324 325) lira ve fasıl yekûnunun da 
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('525 350) lira olarak düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim. 
Bütçe Encümeni sözcüsü 

"Giresun Ordu 
Mahzar Şener Sabri İşbakan 

REİS — Bütçe Encümeninin tashihi veçhile 
202 nci faslın yekûnunu 525 350 lira olarak ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

P. 

203 

206 

Lira 

207 

209 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak Ödemeler 

10 626 

61 400 

137 400 

Yüknek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim esbab dolayısiyle Müna

kalât Vekâleti bütçesinin 209 ncu faslından 
(32 000) liranın tenzil edilerek fasıl tahsisatının 
105 400 lira olarak tadilini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Encümeni sözcüsü 

Giresun ' Ordu 
Mahzar Şener Sabri îşbakan 

REİS — Bütçe Encümeninde tashihi veçhile 
fasıl yekûnunu 105 400 lira olarak reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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217 Ücretler ve tazminler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417" Mayın yok etme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 655 

20 800 

45 000 

20 000 

50 000 

34 500 

60 000 

212 000 

Lira 

'7 000 

4 000 

3 000 

280 000 

6 000 

451 Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 
REİS .— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Tamir atelyesi için satmalma-
cak makina alet ve malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Liman idareleri için satmalı-
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

762 Hava trafik kontrol merkezleri 
için satmalmacak bord ve mal
zeme 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesine geçiyoruz. 

13 500 

70 000 

40 000 

' 3 000 

3 500 

30 000 

20 000 

10 000 

50 000 

2 000 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları tş-
20 000 I letmesi Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı ya

tırımlar dışında kalan masrafları için A/ l işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (6 511 371) li-
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ra ve yatırım masrafları için de bağlı A/2 işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 100 001) li
ra tahsisat verilmiştir. 

1956 
F. 

C : 2 

F. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

221 

301 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmi^lr. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşla
rı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez giderleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenUr... Kabul edilmiştir. 

Lira 

464 102 

4 030 276 

68 251 

18 85 0 

236 226 

1 800 

3 460 

27 000 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

408 

412 

414 

417 

418 

Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme, ihale komis
yonlarına iştirak edecek üye
lerin huzur masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sıhhi malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

458 000 

20 000 

44 000 

34 000 

100 000 

240 000 

6 000 

283 000 

3 000 

400 

20 000 

10 000 

20 000 

5 000 
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419 

420 

426 

451 

452 

453 
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Lira I (Birinci madde tekrar okundu.) 

476 

501 

502 

505 

701 

751 

752 

Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geren yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler, pist ta
miratı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydanlar için satmalmacak 
makine, vasıta ve yedek parça 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekominikasyon cihazları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 000 

367 000 

6 000 

6 000 

20 000 

10 000 

2 001 

1 050 000 

500 000 

550 001 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyi
nize arz ediyorum Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılından 
elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (8 611 372) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 

P. Lira 

1 235 001 1 İşletme varidatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazine yardımı 859 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıllardan devreden na
kit 6 517 371 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyini
ze arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alinabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber rey
lerinize arz ediyorum; Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları îp 
letme Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar-
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dan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler J 
1956 bütçe yılında kulanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyi
nize arz ediyorum; Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı Devlet Ha
vayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin aidol-
duğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara 
Maliye Vâkâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1939 - 1954 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! I 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zama aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçesinde bulunan borçlar 1956 yılı bütçesinin l 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mülga Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğü hesabında mevcut nakdi, Ha
va Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne I 
tediyeye Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle berabar reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü açık reyinize arz «diyo
rum. i 
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B — Çalışma Vekâleti Bütçesi 

REİS — Efendim; Çalışma Vekâleti 1956 yı
lı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. SÖz isti» 
yen arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Saba
hattin Çıracıoğlu, 

C. II. P. Meclis Grupu adına Tevfik Ünsalan, 
Refet Aksoy, 
Hulusi Bozbeyoğlu, 
Sekip inal, 
Sadettin Yalım, 
Abidin Tekön, 
Cemal Tüzün. 
Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Sa

bahattin Çıracıoğlu'nundur. 
H, P. MECLÎS GRUPU ADINA SABAHAT-

TÎN ÇIRACIOĞLU (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hürriyet Partisi Grupu adına Ça
lışma Vekâletinin 1956 yılı bütçesi üzerinde ma
ruzatımıza başlamadan evvel şu noktayı belirt
mek isteriz ki; sosyal politikanın şümullü tesir
ler yaratabilmesi îş Kanununun tatbikat saha
sının genişletilmesine bağlıdır. Çalışma Vekâle
tinin bâzı mevzuat hareketleri içinde bulundu
ğunu takdir etmekle beraber sosyal güvenliğin 
ana meseleleri üzerinde ihmalkâr davranışım 
da tasvibetmediğimizi söylemek yerinde olacak
tır. Bu sahada vekâletin betaetle yürümesi işçi 
ve işveren zümreleri tarafından beklenen içtimai 
faydaları sağlıyamamaktadır. 

Parti Grupumuzun sosyal güvenlik sahasın
daki gördüğü noksanlıklar ve aksaklıklar ve 
başlıca şu noktalar üzerinde toplanmaktadır. 

1. îş mevzuatının gereği gibi şümullü ve 
müessir olamaması, 

2. Vekâlet teşkilâtının istenilen şekilde 
müessir teftiş ve kontrolü sağlıyamamış bulun
ması 

3. Ücretler meselesi 
4. Sosyal politikanın müessir unsuru olan 

sendikalarımızın bugünkü durumu üzerindeki 
mütalâalar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizde sanayiimizin gelişerek ikti

sadi faaliyetlerin artması ile birlikte işçi ve iş
yeri sayısının çoğalması Çalışma Vekâletinin 
önüne birçok meseleleri çıkarmış bulunmakta
dır. Bugünkü vaziyete göre iş hayatında çalışan
ları umumiyetle îş Kanununun şümulü içinde 
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ve dışında olarak iki katâgoride mütalâa etmek 
fcabeder. Kanunun dışında olsun olmasın, han
gi şartlar altında çalışırlarsa çalışsınlar, hak ve 
menfaatleri ve sosyal mukadderatı bakımından 
işçilerin kaffesini millî istihsal gücünün başlıca 
unsuru olarak telâkki etmekte hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. 

Bugün iş mevzuatının himayelerinden istifa
de eden işçilerimizin sayısı 600 bini geçmekte
dir. Kanunların dışında kalan ve muhtelif iş 
kollarında çalışan işçilerin sayısını katî olarak 
bilmeye bizce maalesef imkân yoktur. 

îş Kanununun dışında kalmış olan iş yer
lerinde çalışanlar şunlardan ibarettir. 

1. Ziraat işçileri, 
2. Ev işlerinde ve ev hizmetlerinde çalı

şanlar, 
3. Bâzı müstahdemler, 
4. Hava nakliyatında çalışan radarcı, tel

sizci, pilot ve makinist gibi kimseler, 
5. îş Kanununun şümulü dışında kalmış ve

ya bırakılmış küçük sanayi üniteleri; 
Bütün bunlar ve bunlardan bilhassa umumi 

nüfusumuza nazaran 3,5 milyona varan ücretli 
ziraat amelesi gibi muazzam yekûn tutan züm
renin, sosyal emniyetin dışında bırakılması ka
naatimizce devam etmekte olan ihmalleri ifade 
etmektedir. 

Sosyal sigortaları tatbik sahası îş Kanunu
nun sahası ile tahdidolunduğu cihetle bâzı sa
nayi kollarında çalışanları sigortaların himaye
sinden mahrum bırakılmış ve bu taktik sigorta
lılarla sigortasızlar arasında büyük bir haksız
lık yaratmıştır. 

Halbuki hastalık, kaza, maluliyet, ihtiyarlık 
halleri karşısında geliri ve kazancı azalan veya 
kesilen bütün işçileri, halde ve gelecekte yaşa
masını teminat altına alacak şekilde bu tefrikin 
kaldırılması sosyal adaletin ilk şartıdır. Husu
siyle memleketimizde işçi ücretlerinin zikredi
len halleri karşılıyacak kadar yeter seviyede ol
maması sigortaların tefrik yapılmaksızın bütün 
işçilere teşmil edilmesini zaruri kılmaktadır. Di
ğer taraftan aynı tefrik, rekabet müsavatsızlı
ğını da intacetmektedir. îş Kanununun iş veren
ler için ödemeye mecbur kıldığı sigorta primle-
riyle ihbar ve kıdem tazminatı gibi unsurlar 
maliyetin içinde hesaplanmaktadır. Halbuki îş 
Kanununa tâbi olmadıkları cihetle bu mükelle-
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fiyetlerden azade kalan iş yerleri, maliyeti nis
peten daha ucuza getirmekte ve piyasada kanu
nun tatbik edildiği iş yerlerine karşı daha avan
tajlı durum iktisabetmek suretiyle rekabet üs
tünlüğünü sağlıyabilmektedir. Bu ikilik yüzün
den sigorta primlerinden ve kanuni vecibele
rinden kurtulmak maksadiyle iş yerleri teknik 
bakımdan küçük ve kifayetsiz istihsal ünitele
rine parçalanmakta, verim düşmekte, memleket 
iktisadiyatı da zarar görmektedir. îş kanunu
muz mevsimlik işleriyle, sanayi işleri dışında ka
lan sair faaliyetlerin bir kısmını veya umumi
sini tatbikat sahasına sokmak yetki ve takdiri
ni, nizamna"meler çıkarmak suretiyle hükümete 
bırakmış bulunmaktadır. 

Bu sahada hükümet henüz bâzı nizamname
leri çıkarmamış birçok iş yerleri kanunun tat
bikatı dışında kalmıştır. Şu halde bu durumu 
izale edecek yegâne çare tek işçi çalıştıran mü
esseseleri dahi îş Kanununun şümulüne almak
tır. 

Arkadaşlar, sosyal güvenliği takib ettirecek 
sigortaların finansman işi de ehemmiyet arz et
mektedir. Sigorta ödeneklerinin hayat pahalılı
ğı karşısında donup kalmış bulunması, dar ge
lirli işçilerimizi tatmin etmekten çok uzaktır. 
Fakat, sigorta ödeneklerinin tezyidedilebilmesi 
için işçi ve iş verenlerce ödenen pirimlerin ar
tırılması yoluna gitmek de doğru değildir. Has
talık sigortasında 1955 yılı 4,5 milyon lira gi
der fazlası meydana geldiğini Bütçe Encümeni
nin raporundan öğrenmekteyiz. Bu sigorta ko
lunun her yıl kaydettiği gider fazlaları kaza 
sigortasından toplanmış olan olağanüstü karşı
lıklardan kapatılmıştır.. Sigorta giderlerinin 
karşılanması için gidilecek ilk yol devletin bu 
masraflara iştirak etmesidir. Saniyen pirimlerin 
artırılması yoluna gidilmiyerek sermayenin dev
let tahvilâtiyle mevduat yerine daha rantabl 
olan gayrimenkullere yatırılması basiretli ha
reket etmenin en muvafık yolu olur. Hele para
mızın günden güne kıymetini kaybetmesi, var
lıklarını devlet tahvillerine bağlıyan bu mües
seselerin hayatını vahîm surette zaıfa uğrata
cak tehlike arz etmektedir. 

Sosyal sigortaların da tekemmülüne tarafta
rız. Türk îşçi Sigortaları üç esaslı koldan mah
rumdur. 

ölüm sigortası büyük bir boşluk halindedir. 
Memleketimizde işsiz kalmış vatandaşları da 
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kendi mukadderatı ile başbaşa bırakmak doğru I 
olmıyacağı cihetle işsizlik sigortasının da ihdas 
edilmesi lâzımdır. 

Aile ödeneklerinin de sigorta sistemimiz için
de yer almadığı görülmektedir. Aile ödenekleri 
esas itibariyle çocuk yardımlarım ihtiva eder. 
Zira bu ödenekler ile ücretler tamamlanacak 
işçi aileleri gelirini bu sayede ayarlıyacaktır. 
Memleketimizde çocukları ile kalabalık teşkil 
eden ailelerin ücretlerinin bugünkü hayat şart
larına göre ayarlıyabilmesi lüzumlu görülmek
tedir. 

Arkadaşlar, îş Kanunu tatbikat sahasında gö
rülen teftiş ve murakabeler aksamakta, gereken 
şekilde tesirlerini göstermemektedirler. 

Çeşitli sanayiin kontrolü, iş şartları işçi em
niyeti ve sağlığını kontrol ve tetkik edecek tek
nik ve ehil müfettişlere sahip değiliz. Tef
tişleri salâhiyet ve kifayetle yapacak elemanla
rın bulunmaması kadroların müsait ve tatmin
kâr şekilde olmamasından ileri gelmektedir.. 
Diğer taraftan teftişin iş hukuku bakımından 
olan ehemmiyetine binaen müfettişlerin vazife 
ve salâhiyetlerini tâyin eden tüzük dahi Teşki
lât Kanununda zikredilmesine rağmen bugüne 
kadar çıkarılmamıştır. 

Görülüyor ki, bâzı kanunlar var, tüzükleri 
yok. Bâzı tüzükler var, tatbikatım temin ede
cek ehil ve teknik elemanlar yok. Ve nihayet 
vekâlet var, sosyal güvenliğin bütünlüğünü 
sağlıyan politika yok. 

Arkadaşlar, düşüncemize göre ücret politi
kası sosyal dâvalarımız arasında diğer mesele
lerden daha az ehemmiyetli değildir. 

Hakikaten iş veren karşısında ferden muka
vele akdederken iktisaden zayıf durumda bu
lunan işçinin kolektif müzakere ve pazarlıktan 
mahrum bulunması, tahkim sisteminde bünye 
ve takdir zaafı ücretlerin âdil ve yeter dereceyi 
bulmasına mâni olmaktadır. 

Memleketimizde devliet ve hususi sektör 
arasında ücretler bakımından bir tahalüf oldu
ğu gibi îş Kanununun tatbik edildiği ve edil
mediği iş yerlerinde çalışanlar arasında da fark
lar vardır. Bu farklar aynı işletmeler arasın
da olduğu gibi bir tek işletmede çalışanlar ara
sında da müşahede edilmiştir. 

Memleketimizde en az maden işletmelerinde 
tediye edilen ücret vasati 499 kuruştur, inen- I 
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sucatta 625 kuruşa varan ücret, nakliyatta 703 
kuruş civarındadır. İktisaden az inkişaf etmiş 
memleketimizde hayat pahalılığı sebebiyle ala
bildiğine yükselen fiyatları ücretler asla taki-
bedememektedir. Bu durumdan gayrimemnun 
olan işçiler kongrelerinde hükümetin ücret po
litikasını şiddetle tenkid etmektedirler, işçinin 
vasati olarak eline geçen ücretten dolayı malî 
durumu şöylece hulâsa edilebilir: îşçi bir kilo 
tereyağı almak için iki, üç gün, bir çift ayak
kabıya kavuşabilmesi için on gün bir elbiseyi 
sırtına giyebilmek için bir aydan fazla çalışmak 
ve kazanmak zorundadır. 

Ücretler arasındaki farkları kaldıran hiç ol
mazsa âdil seviyeye çıkaran bir politika yoktur. 
Bu itibarla birçok memleketlerde olduğu gibi 
işçileri konjonktür ve geçim endeksine göre mu
ayyen ölçüde mütehavvil bir asgari maişet te
min edecek seviyede de toplamak lüzumuna 
kaani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, biz Hürriyet Partisi Grupu ola
rak sendikayı grevden ayrı olarak mütalâa et
memekteyiz. Sendika faaliyetine taallûk eden 
grev henüz halledilmemiş bir mesele halindedir. 
Zira başka memleketlerde bir hak olan grev 

i memleketimizde suç sayılmıştır. 
Demokrat Parti kurulurken programına grev 

hakkını bir vait olarak almış, muhalefet yıl-
| larında bu hakkın hararetli müdafii kesilmiş

ti. 1947 yılında Sendikalar Kanunu müzakere 
edilirken muhalefet sözcüsü bakın ne diyor: 
(Eğer grev hakkını tanımıyorsak Sendika Ka
nununun hikmeti vücudu kalmaz. Bu sadece 
gösterişten ibaret kalır. Mantıksızlıktan iba-

| ret kalır.) 
Arkadaşlar; 
Demokrat Parti 1950 yılında iktidara gel-

| dikten bugüne kadar bu mantıksızlık neden de
vam ettirilmiştir? Eski yılların grev müdafi-

! leri parti programındaki bu vaidi ve seçim nu-
tüklarındaki bu taahhüdü neden yerine getir-

I memişlerdir. 1950 iktidar yılından sonra ise 
Demokrat Parti hükümetlerinin bu mevzuda 
daima oyalama politikası takibettiği görülmüş
tür. Ve hâlâ görülmektedir. 

| Birkaç yıldan beri fiyatların asansörle, üc
retlerin merdiven basamaklarından tereddütle 
yükselmesi karşısında grev hakkının tanınma
sının içtimai ve iktisadi bir zaruret olduğunu 
ortaya koymaktadır. Nitekim îzmir Umanında 
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yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan işçilerin 
cezai mesuliyeti göze ataraktan bir yıl sonra 
ikinci bir grev harekeline geçmesi bu fikrimizi 
teyideden en canlı bir misaldir. 

Biz o kanaatteyiz ki; asgari geçim imkânı 
sağlandığı takdirde, nihai anlaşma merfhalesin-
de ihtilâül'arm halledilmediği hallerde de greve 
müsaade edilmelidir. 

İşçileri adına kollektif mukavele akdede-
ıniyen, grev haJkkını haiz olmıyan sendikaları
mızın bâtıllı mânada hüviyeti yoktur. Bu se
beple de mes'le'kî menfaatleri korumak için ger
çek fonksiyonlarını ifa edebileceğini kaibul et
mek mümkün olamaz. Bugünkü haliyle sendi
kalarımız sosyal politika sahasında müspet mü-
essini'yet unsuru değil, âdeta işçilerin ağlama j 
duvarından ibarettir. Bu teşe'kküller müraca- ı 
at bürosu halinden, yardım ve teavün sandı- { 
ğından, resmî ve hususi sdkitör'le işçiler arasın- * 
da tesirsiz bir mutavassıt ollmaktan ileriye gi
dememişlerdir. I 

Sendikalarımız mevzuatımıza göre çok sıkı 
bir murakabeye tâJbi tutulmuş, kanunlara fu
zuli denebilecek kayıt ve şartlar derpiş edilmiş- 1 
tir. Bir taraftan Çalışma Vekâletinin, diğer ta
raftan Cemiyetler Kanununum hükümlerine gö
re bulunduğu vilâyet valisinin idari ve faali-
y etten meni gibi üç, dört koldan adlî murakabe 
tesis edilmiş olması sendikallara karşı itimat- | 
sizliği ifade eder kanaatindeyiz. 

1&53 tarihli bütçe müzakerelerinde zamanın 
vekili: (Sendikalar Kanununu tadil edeceği?., • 
bu kanunu tadil ederken sendikalarımızın temsili i 
vaziyetlerini daha çok ıslah edeceğiz müşterek ' 
iş mukaveleleri akdine sendikalara salâhiyet ve- '• 
ren hükümleri getireceğiz.) Diye söz vermiştir. i 

Mütaakıp yıl bütçesinde Çalışma Vekili: (Sen- ' 
d ikalar Kanununda da ıslah edilmesi icabeden 
kısımlar vardır. Bu kanunun doğuşta mevcut i 
kusurları ve tatbikatında müşahede olunan ek
siklikleri vardır. Tahmin edelim ki, muhterem ' 
heyetinizi istihlâf edecek heyetin ilk uğraşacağı 
mevzulardan birisi Sendikalar Kanunu olacak- j 
tır.) diye mükerrer vaitlerde bulunmuş olma- j 
sına rağmen 9 neu Devrenin halefi olan muhte- I 
rem heyetinize- nedense Sendikalar Kanununun i. 
tadil tasarısı hâlâ sunulmamıştır. j 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) ~- Sen n e y e ! 
getirmedin? I 
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SABAHATTİN ÇIBACIOĞLU (Devamla) 

I — Muhterem arkadaşlar ; Çalışma Vekâletinin 
| bütçesinde tenkid ve temennilerimizde sendika-
| lar bahsine hususi ehemmiyet atfetmemizin 

maksadı, bu teşekküllerin demokrasinin asli mü
esseseleri arasında yer alarak hür ve bağımsız 
şekilde fonksiyonlarını ifa edebilmeleri düşün
cesine matuftur. 

Memleketimizde mazisi yeni olan fakat çok 
büyük bir dikkat ve mesai istiyen sosyal politi
kanın tatbikatında içtimai adaletin tahakkuk 
edebilmesi ileriye sürdüğümüz ana meselelerin 
halledilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla 
Çalışma Vekâletinin murakabemiz altında şâ
mil ve kâmil, müessir ve müdebbir bir içtimai 
politika takibetmesine intizar olunacaktır. (Sağ
dan alkışlar). 

0. H. P. MECLİS (1RUPU ADINA TEVFİK 
ÜNSALAN (Malatya) — Sayın arkadaşlarım; 
1956 yılı Çalışma Bakanlığı faaliyeti hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisinin umumi görüşlerini 
arz ediyorum. 

Arkadaşlarım; Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri memur bir vatandaş refah ve mesut bir 
millet vücude getirmek amacı ile birçok engel
leri başaran Cumhuriyet Halk Partisi hükümet
leri türlü çetin dâvaların halli sırasında mem
lekette daima eşitlik esasına dayanan içtimai 
nizam ve ahenkli bir cemiyeti temel umde ola
rak kabul etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 
hükümetlerinin sosyal mevzuları ne kadar sa
mimiyetle ele almış olduğunun en büyük deli
lini daha henüz millî mücadele yıllarında ölüm 
dirim savaşı içinde iken Zonguldak kömür hav
zasındaki işçileri perişan durumdan kurtarmak 
düşüncesi ile 1921 de çıkarılan (Havzai fah-
miye) İşçisi Kanunudur, önemle belirtmek is
teriz ki bu kanun 155 sayılıdır. Ve Cumhuriyet 
hükümetinin ilk kanunlarındandır. 

O tarihten bu yana Cumhuriyet Halk Par
tisinin işçi haklarını korumak ve sosyal alanda 
nizam sağlamak için çıkardığı kanunlar, nizam
nameler, talimatnameler âdeta başlıbaşına bir 
(Kod) halini almıştır. Bu kanunların hakkı ile 
tatbiki ye işçi vatandaşlarımızın haklarını önem
le göz önünde bulundurulmasını temin için ev
velâ İktisat Vekâletine bağlı müstakil bir idare 
olarak (iş dairesi) meydana getirilmiş ve bila-
hara doğrudan doğruya işçi ile iş veren arasın
daki münasebetleri memleket yararına ahenjs,-
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lendirmek ve verimi arttırmak amacı ile 1945 
yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuştu, işçilerin 
sosyal durumları ile yakından ilgilenmek mak
sadı ile de 1946 yılında işçi Sigortaları Kurumu 
ile iş ve işçi Bulma Kurumu memleket hizme
tinde yer almıştır, işte biz idareyi Demokrat 
Partiye bu durumda devretmiş bulunuyoruz. 
Buna mukabil bu içtimai hareketler 1950 yılın
dan sonra istenilen süratle inkişaf edememiş ve 
beklenen neticeyi vermemiştir. 

Demokrat Parti iktidarının bütün vaitlerine 
rağmen beş sene içinde işçilerin menfaatine çı
kardığı kanun 1945 ile 1950 arasında hükümet
lerimiz tarafından çıkarılan kanunlarla muka
yese edilemiyecek kadar az ve eksiktir. 

ABlDlN TEKÖN (izmir) — Misal ver, böy
le edebiyatla olmaz. 

RElS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
TEVFlK ÜNSALAN (Devamla) — işçile

rin bugünkü dert ve ıstıraplarını dâva ve mese
lelerini samimî bir görüşle huzurunuzda partim 
namına arz ve izaha çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugün işçi dertlerinin başında hayat pahalı

lığı ve geçim zorluğu gelmektedir. Büyük işçi 
kütlesi için hayat âdeta bir ıstırap halini almış
tır. işçi yevmiyeleri günlük maişet haddinin 
çok altındadır. Hayat pahalılığı mütemadiyen 
artmakta, geçim her gün biraz daha zorlaşmak
tadır. Hükümetçe bu derde çare olarak aylıkla
ra zam yapmasından gayrı bir tedbir düşünül
düğünü göremiyoruz. 

HlMMET ÖLÇMEN (Konya) — O zaman 
kaç işçi vardı, şimdi ne kadar var? iş hacmi ne 
idi, bugün nedir ? Şimdi rakamları görünce şa
şacaksın. 

TEVFlK ÜNSALAN (Devamla) — Artık 
millî ekonomimiz fasit bir daire içindedir. Me
bus maaşları 1 200 liradan 3 000 liraya çıkarı
lır. (Soldan gürültüler, sen de alıyorsun, sesleri) 
Ve memurlara yılda beşer maaş zam yapılırken 
işçi yevmiyelerinin hayat şartlarına bir türlü 
uydurulmaması Demokrat idarenin işçilerin ka
derleri ile çok alâkasız olduğunu göstermekte
dir. Çalışma Bakanlığı iş hayatımızın yeni icap
larına göre Yüksek Meclise yeni kanunlar ve 
tedbirler getirmediği gibi mevcut kanunların 
kendisine verdiği yetkilerinden de faydalana
mamaktadır. iktidarımız tarafından çıkarılan 
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3008 sayılı tş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 nci maddesi işçiler lehine çok 
önemli bir hüküm koymuş bulunmaktadır. O da 
asgari ücret usulünün işçilere tatbikidir. Bu sis
temle Çalışma Bakanlığı dilediği bölgelerde di
lediği iş kollarına asgari ücret nispeti ile çok 
faydalı olabilirdi. Ne yazık ki bunu yapamadı. 
Her ne kadar 1951 de asgari ücret sisteminin 
tatbiki ele alındı ise de hesapsız ve plânsız ha
reketle istenilen neticeyi vermedi, istanbul'da, 
Bursa'da, Seyhan'da, Hatay'da, mensucat işçi
lerine ne İstanbul'da, izmir'de, Bursa'da, Ko
caeli 'nde, Sakarya'da, Balıkesir'de, Samsun'da, 
bütün işçilerine ne Seyhan'da nebati yağ işçile
rine ne içel, Seyhan ve Hatay'da Çırçır işçileri 
ile pamuk toplama tarım işçilerine ne Seyhan, 
içel, Hatay'da pamuk çapası tarım işçilerine tat
bik edilmek istenildi. Ne için bu kollara tatbik 
edildi de diğer kollara tatbik edilmedi? Acaba 
bunu Sayın Bakan izah edebilir mi? 

ÇALIŞMA BAKANI MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Elbette izah edeceğim. 

TEVFlK ÜNSALAN (Devamla) — Tatbik 
edilen asgari ücretin hangi esaslara göre tes-
bit edildiği de meçhulümüzdür. Bugün 12 - 16 
yaşlarmdakiler, büyükler yemekli ve yemeksiz 
kadın ve erkek gibi tasnif yapılmak suretiyle 
ücret nispet olunmaktadır. Halbuki ücretlerin 
nispetinde dikkate alınacak hususlar (asgari üc
ret yönetmeliğinin) 3 ve 11 nci maddelerinde 
gösterilmiştir. Tatbikatta bu maddelerde işaret 
olunan hususlar nazarı itibara alınmadığı gibi 
5518 sayılı Kanunun ve yönetmeliğin 2 nci mad
deleri hükümlerine aykırı olarak çocuk, büyük, 
kadın ve erkeklerin asgari ücretleri arasında 
bir fark gözetilmiştir. Bu itibarla yapılan ücret 
takdiri iş mevzuatına aykırıdır. Diğer taraftan 
asgari ücretin tesbitinde mahallen ödenen üc
retlerin ve hayat endekslerinin dikkate alınma
sı lâzımdır. Asgari ücret komisyonları bu ma
lûmat ve esasları alacak teşekküllerden de mah
rumdur. Bâzı ticaret ve sanayi odaları hayat 
endeksleri tutmaktadır. Fakat bunun da bölge
ler için kâfi geldiği iddia olunamaz. Görülüyor 
ki büyük bir kitlenin ıstırap çektiği bu mevzu
da değil, ilmî bir şekilde çalışmak hattâ mevzu
atla bildirilen kaidelerde riayet edilmemektedir. 

Arkadaşlar; 
İçtimai adaletin tesisine çalışırken muayyen 

bir zümrenin damdaki insanları hiç düşünme-
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mek, birini diğerine sebepsiz tercih etmek bu 
prensiple asla kâbilitelif değildir. 

Hayat pahalılığı gün geçtikçe artmakta iş 
verenler istihsal ettikleri maddelerin fiyatlarını 
bu pahalılığa göre ayarladıkları halde işçilerin 
ücretleri sabit kalmaktadır. Ücretlerin hayat 
pahalılığı ile muvazi olarak ayarlanması bir za
rurettir. 

Hattâ hükümetin Gelir Vergisi geçim hadle
rinde hayat pahalılığı nispetinde artırmış im
kânlarını aramalıdır. Gelir Vergisinin çıkarıl
dığı tarihte (1949 da) bekâr için günde 1,5, ev
li için 2,5, 2 çocuklu aile için, 3, 4 çocuklu aile 
için 3,5, 4 çocuktan, fazla için 4 lira asgari ge
çim haddi kabul edilmiş ve bu miktarların ver
giden muaf tutulması esası kanunlaştırılmıştı. 
1949 ile bugün arasındaki hayat pahalılığının 
ne kadar arttığı, paranın satmalma gücünden 
ne kadar kaybettiği hepimizin malûmudur. Sa
yın bir İstanbul milletvekili çalışma neticesinin 
komisyonda görüşüldüğü sırada (İşçilerin gün
deliklerine yapılacak zamların maliyetlere ini
kas edeceğini ve hayatı pahalılastıraeapını) id
dia etmesi gariptir. Hayatı pahalılaştıran baş
ka sebepler vardır. Bugün göze görünen bir ver
gi adaletsizlimi vardır. Memlekette kısa zaman
da Övle servet sahibi olanlar vardır ki. Cadillac 
ve büvük çiftlik şahinleri veriri vermemekte bir 
şoför ise vergi vermektedir. (O da sizinkilerden 
sesleri..) 

REİS — Rica ederim, hatibin sözüne karış
mayın... 

TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Muvak
kat islerde çalışan işçiler meselesi ise ayrıca 
üzerinde durulmava değer bir konudur. Bunlar 
çalıştıkları müddetçe sigorta pirimi verdikleri 
halde bu Dirimlerden hayatları müddetince hiç
bir suretle faydalanmalarına imkân yoktur. 
Bunlardan sigorta kesilmemesi lâzımdır. 

Halen 5837 sayılı Kanunla kabul edilen haf
ta tadili ücretlerinin yarımdan tama çıkarılma
sı lüzumu gerekmektedir. 

S'm^ük ücretli izin kanununun bir an evvel 
Umumi Heyete şevkiyle bu tasarının da kanun
laştırılmasının geciktirilmemesini temenni ede'-
riz. 

NACÎ KURT (İstanbul) — Senin haberin 
yok, tasarı komisyona geldi bile... 

TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; 
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İş Kanununun 138 nci maddesi gereğince iş 

akdinin feshi hakkında işçilere ödenecek tazmi
natın teminat altına alınması pek mühim bir 
mevzudur. Bu bir çok ahvalde türlü sebepler
den dolayı ödenmiyen bu tazminatın tahsili için 
isçiler mahkeme kapılarında sürünmektedirler. 
Tazminatın işçi adedine göre peyder pey her 
sene sonunda tedarik ve temin olunması ve iş
çilerin tazminata hak kazandıkları zaman ko
laylıkla kendilerine verilmesi lâzımdır. Mühim 
yekûnlar tutan bu paralar bir araya getirildi
ği takdirde büyük bir malî müessesenin serma
yesi doğmuş olacaktır. Bu paralarla bir İşçi 
Bankasının tesisi mümkündür. Ve işçilerin bir 
cok sıkıntılarının giderilmesine yardım edecek
tir. Bu düşüncenin gerçekleştirilmesini temen
ni ediyoruz. 

Savın arkadaşlar; 
İş hayatının çeşitli meseleleri karsısında ka- * 

nnnlarm kendilerine yüklemiş olduğu islerde İş
çi Sigortaları Kurumunun âzami derecede işçi
ye faideli olmasını hepimiz arzu ederiz. 

İş alımı içinde sosyal hürriyet h°Viv<m bin
lerce vatandaşın ihtiyaçlarına maalesef kurum 
ve mevzuat bugünkü hali ile cevap verecek du-
rvmd°. ^^i ldiv. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Doktor Bey, 
sen enir rrr\r>*Ao kalmışsın.. . 

TTTVPtK ÜVSAT.AN (Devamla) — İseİ Si-
ffnvtalarının en büvük ororanı olan ve her vıl 
toplanan o^nel kuru! toplantıların d? ortaya ko
nan meseller maalesef hor* yıl tekrarlanmasına 
rağmen son günl^r^ln Mzı fnaliv^+1^ is+isr>a 
nf\i\ont\]z olarsa 1950 rT°n hu v^na ciddî bir ge
lişme olmamıştır, f Soldan: görenler Allah için 
pTvrTİosîn̂  sesleri^ j« h^vıt 'na kendini yermiş Js-
eînîn en mühim istihsal unsuru olduğunu hatır
dan çıkarma m 7. Memleket sanaviinin inkişafın
da r»av sahibi olan isçilerimize iş görmemez-
lik hallerinde de hakkını vermek onu emniyet 
altına almak sigortanın başlıca vazifelerinden 
olmasına rağmen bugünkü hükümetin isçiye 
hakkım vermekte mütereddit olduğunu görüvo-
ruz. Büvük kalkınma iddiasında bulunan bir 
hükümetin en başta önem vereceği mesele iş 
âlemimiz olması icabeder. Halbuki bu sahada va-
nılanlar münferit halde kalmaktadır. Kül halin
de ve ciddî olarak sierorta meseleleri ele alın
mamıştır. Ancak, hükümet siyasi atmosfere gö
re işleri yürütmekte olduğunu ifade etmek iste-
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tiz. Siyasi mülâhazalarla rey endişesi karşısın
da işçinin 1 - 2 meselenin ele alınmasını kifa
yetsiz buluyoruz. 1954 yılı Sigorta Genel Kurul 
toplantısında haklı talep ve temennilere karşı 
o zamanki vekilin takındığı şiddet ve. yıldırma 
siyaseti hükümetin işçi davasındaki samimiyet 
derecesini açıkça gösterir. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — İnsaf et dok
tor, senin devrinde Türk işçisi köle idi. 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yin, konuşmak istiyenler söz alsınlar. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Her şe
yin güllük ve gülistanlık gösterilmek istendiği 
bir devirde yaşıyoruz. 

Sosyal meselelerin Cumhuriyet Halk Partisi 
tara andan büyük bir ciddiyetle ele alındığı ve 
bugünün eserleri o günün çalışmalarının bir ne
ticesi olduğu artık açıkça görülmektedir. İşçi 
sigortalan hizmetlerini bugünkünden çok daha 
ileri ve işçilerin cidden yararına olacak bir mer
haleye ulaştırılmasını istiyoruz. Bugünkü vekil
den işçinin ve memleketin bir şeyler beklediği
ni ifade ederken bu ümitlerin boşa çıkmaması
nı C. H. P. olarak temenni ediyoruz. Sosyal si
gorta işlerinin ihtiyaca cevap vermesi icabeden 
konuları sıralamayı lüzumlu görüyorum. | 

a) Sigorta Kurumunun idari ve malî işleri
ne ve idare kurulunun vazifelerine bakanlığın 
müdahalesinden azade olarak sigortanın yara
rına olan kararları idare kurulu tam salahiyetli 
olarak alabilmelidir. 

NACİ KURT (İstanbul) — Yazan seni al
datmış. , I 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Sen, al-
danmışsın. | 

b) Sigorta mevzuatında hükümetin üzerine 
düşen vazifesini yapması lâzımdır. I 

e) Sigorta kürumunuh esaslı gelir kaynağı ! 

olan işçi ve iş veren primlerine ilâveten hükü- ' 
metin de masraflara iştiraki hakkında Sigorta 
Kuruluş Kanununda yazılı hüküm olduğu halde 
bugüne kadar yerine getirilmiyen bu hükmün 
bu yılın bütçe tasarısında da yer almadığını gö
rüyoruz. 

NACÎ KURT (İstanbul) — O da arttı, o da 
arttı... ' 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Biliyo
rum efendim, sen karışma bana... 

REİS — Rica ederim, hatibin sözüne müda
hale etmeyin, 

1966 Ö : Ö 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — d) İhti

yarlık sigortası tarafından bir işçiye 33 lira ay
lık bağlanmak var, bugünkü şartlar altında 
emekli bir işçinin geçinmesine imkân görmüyo
ruz. Bu para 1949 geçim şartlarına göre ve bir 
başlangıç olmak üzere tespit edilmişti. Memnu
niyetle ifade etmek isteriz ki, yeni vekil bunu 
60 liraya çıkarmıştır. Fakat bu 60 lira dahi 
dünkü 33 liranın işini görememektedir. Şu ger
çek üzerinde de durmak isteriz ki, beş senelik 
Demokrat Parti iktidarı zamanında memleket 
ekonomisi içine düşürüldüğü durum mdlî pa
ranın mütezayit bir tarzda değersizleştirilmesi-
nin önüne geçilemiyeeeğmi göstermiştir. Bu 
durum karşısında işçinin değerli para ile öde
diği primlere karşılık ileride ona değersiz para 
ile tahsisat ödenecek ve işçi daima zararda ola
cak, ihtiyarlık çağında bu tahsisatla geçinmek 
imkânını bulamıyacaktır. 

e) Hastanelerde bakım ve dispanserlerde 
muayene şekilleri ıslaha muhtaçtır. İşçi Sigorta
ları en başta gelen sağlık tesislerini ihmal et
miştir. Ankara'da İşçi Sigortaları Hastanesi 
hâlâ gayr.sıhhi ve kifayetsiz binadan kurtula
mamıştır. Mazeret ne olursa olsun muteber sa
yılmaz. Halbuki sigorta esas vazifeleri arasında 
olan işlere daha az önem vermektedir. Kurumun 
icrasiyle mükellef olduğu sosyal hizmet ve tesis
leri meydana getirmek bakımından esaslı bir 
programa sah.bolması lâzımdır. Halbuki kurum 
prensip ve programla değil günün hâdiselerine 
göre idare edilmektedir. 

REİS — Bir dakikanızı rica edeceğim, efen
dim, Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlü
ğü hakkındaki lâyihaya rey vermiyen var mı? 
Rey verme muamelesi bitmiştir efendim. Afçınızı 
dilerim, buyurun efendim. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Her ha
liyle görüldüğü veçhile kurum sanki sosyal bir 
müessese değJ de bankalara kredi açan lüks 
han ve apartman yapan bir müessese durumunu 
arz etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı zamanında meydana gelen sigorta teşkilât 
ve mevzuatı geçirdiği tecrübe ve istihale devre
sinden sonra aksaklıkları giderecek tedbir 
leri almak iktidarın vazifeleri cümlesinden ol
masına rağmen bugünkü iktidar bunları yapmış 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İhtiyarlık Sigortasına tâbi işçilerin mesken 
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sahibi olmaları için 5417 sayılı Kanunun 31 nei 
maddesine istinaden İhtiyarlık Sigortası kanu
nundan istifade suretiyle işçinin mesken sahi
bi olması için girişilen teşebbüsler hakkında mâru
zâtta bulunmayı lüzumlu görmekteyim. İşçilerimi
zin mesken sahibi olmaları için hükümetin şimdiye 
kadar takibettiği hesaba, kitaba dayanmıyan 
politikasının bu safhada da verimsiz- kaldığını 
söylemek mecburiyetindeyiz. Daima büyük lâf 
ve rakamlarla konuşmayı âdet edinen D. P. Ik- ! 
tidarı işçi mesken politikasında da bunu yapmış- , 
tır. 

NACİ KURT (İstanbul) — Kaç tane ev yap
tınız, biz kaç tane ev yaptık? 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Rakam
ların hakikatle irtibatı olmasa dahi huylu huyun
dan kolay kolay vazgeçememiştir. Giden vekil 
1954 yılında 10 bin işçi evinin ikmal edileceğini 
bu kürsüden söylemiştir. Aynı zamanda Cenev
re'de toplanan Milletlerarası Çalışma Kongre
sinde de aynı şeyi tekrarlamıştı. O zamanki Av
rupa'neşriyatında bakanın bu beyanatı alâka 
toplamış ve 10 bin evin Türkiye tarafından bir 
yılda yaptırılması mevzuu hem takdir hem hay
retle karşılanmıştı. 

Evvelâ Türkiye'de ne olup bittiğini bütün 
dünya bilir, önümüzdeki ilk Milletlerarasındaki 
Çalışma Kongresinde oraya gidecek delegemize 
şu 10 bin işçi evi ne oldu diye sorarlarsa delege 
miz ne cevap verecektir? Böyle bir halin müT 
itibarımızı ne kadar düşüreceğini takdirinize arz 
ederim. 

Yine 1954 yılı bütçe müzakereleri sırasında 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk 10 bin işçi evin' 
hangi hazırlıklarınızla yaptıracaksınız, yoksa siz 
sihirbazmısmız eskiden evvelâ iş yapılır sonra de 
merasim yapılırdı, şimdi ise tam aksine oldu de 
misti. O zaman bakanın verdiği cevap ise; (Gele
cek toplantıda yine şu Mecliste bulunursanız gö
receksiniz) cevabını vermiştir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — İzmit'e 
gel, gösterelim sana kaç tane yaptırıldığını.. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Bir he
sapla alâkası olmıyan bu beyanatın bugün tahli 
line girişecek olursak 1954 yılında değil 195C 
yılından 1955 yılı sonuna kadar İşçi Sigortaları 
ihtiyarlık fonundan kredi almak suretiyle yapı
lan ve içine girilebilen ev sayısı (400) ü Eti'bank 
ve (770) i Vekâletin delaletiyle olmak üzere ce 
man (1170) ev yapılmıştır. 
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Rakamla yapılan iş ile hakiki iş arasındaki 

farkı siz hesaplayınız. D. P. Hükümetlerinin bü
tün rakamları buna benziyorsa ki şüphesiz benzi
yor aldanan ve aldatılan kimdir? Takdirinize 
arz ederim. 

Kurulan kooperatifler ise bıktırıcı ve usan
dırıcı müşkiller altında çalışmaktadırlar. Arsa 
temini ise başlı başına bir derttir. İşçi meskenle
ri için kullanılan ucuz tâbiri calibi dikkattir. 
Çünkü bu meskenlerin ucuza mal olması için ne 
hükümetin ne de Çalışma Bakanlığının tatbik 
ettiği hususi ve suhuletli bir programı yoktur. 
Aslında buna hayali mesken demek icabeder. 
Temel atma törenleri, nutuklar bir yana işçinin 
mesken politikasının daha ciddî ve plânlı bir şe
kilde ele alınmasını C. H. P. olarak temenni 
ederiz. 

Arkadaşlarım, 
İşçi ve iş verenlerin primleri ile meydana ge

len varlıkları Çalışma Bakanlığı dilediği gibi 
kullanmaktadır. Bu hali esefle görmekteyiz, l^çi 
Sigortaları dediğimiz teşekkül kurulu] kanu
nundaki millî görevlerin ifası için kurulmuştur. 
Çalışma Bakanlığı kurumun varlıklarına tasar
ruf edemez. Çünkü bu kurum devlet sermayesiy
le kurulmuş bir müessese değildir. Ama buna 
rağmen Bakanlığın kurumun parası ve malları 
üzerinde haksız tasarrufları vâki olmaktadır. 
Meselâ İşçi Sigortalı Kurumunun kendi teşkilâtı 
için yaptırdığı binanın iki katına Çalışma Ba
kanlığı yerleşip oturmuştur. Emsalime nazaran 
çok cüzi bir kira vermektedir. Ayrıca Bakan ve 
müsteşarın odalarının mobilyaları da gayet lüks 
cinsinden olmak üzere kurum hesabına yaptırıl
mıştır. Bakanlık Sigorta binasında işgal ettiği 
2 000 metrekarelik yer için yılda 40 000 lira öde
mektedir. Halbuki burası yazıhane olarak kiraya 
verilse en aşağı 200 000 lira getirir. Emsali bi
naların rayici budur. Bu 40 000 lira ile işgal 
ottiği kısmın ısıtma, aydınlatma, temizlik ve su 
masrafları bile karşılanamaz. Bakan ve müsteşar 
odalarının yukarda söylediğimiz mefruşat ve 
mobilyaları için de kurum 70 bin lira ödemiştir. 
Bundan başka bina İşçi Sigortaları Kurumunun 
hizmet ve ihtiyaçları göz önünde bulundurula
rak bir plân dâhilinde inşa edilmiş olduğundan 
Çalışma Bakanlığının kendisine tefrik ettiği kı
sımda yerleşmesi için muhtelif od°larda e-p-lı 
tadilât ve ilâveler yaptırmak suretiyle kuruma 
ayrıca. 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yazdırma 

servisi gibi okuma... 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — 200 000 

liralık bir masraf ödetmiştir. 
ABÎDÎN TEKÖN (îzmir) — Yalan söylü

yorsun. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Ben ya

lan söylemem Beyefendi. (Soldan, daha bitmedi 
mi sesleri) Siz konuştunuz. Biraz da biz konuşa
lım. 

îşin gülünç tarafları da vardır. Bakanlık ku
ruma 1954 malî yılında olan 7,5 aylık kira bor
cunu ödememiştir. Bu borç, senede biner liradan 
25 nenede ve ancak 1980 senesinin sonunda öden
miş olacaktır. İşçiler haklı olarak kuruma Ba
kanlığın bedava süt anası demektedirler. 

Sendikalar : Muhterem arkadaşlarım; ve
kâlet sendiklarm gelişmesine taraftar olduğunu 
ve buna misal olarak da sendikaların aded iti
bariyle kaydettiği artışı göstermektedir. Evve
lâ inkişafı aded üzerine değil, onlara idari ve 
hukuki bakımdan verilen taazzu imkânları yö
nünden kıyaslamak lâzımdır. Kaldı ki, sendika
lar 5018 sayılı Kanunla kurulmuş, meşru ve 
millî teşekküllerden olduğu gerek bu kanun hü
kümlerine ve gerekse milletlerarası anlaşmala
ra göre her türlü müdahale ve tazyikten azade 
bulunmaları gerektiği halde sendiklar hukuku 
ayaklar altına alınmıştır. Nitekim : 

Sendiklar ancak mahkeme kararlariyle ka
patılabileceği halde 6/7 Eylül hâdiseleri vesile 
ittihaz edilerek İstanbul'da 66 işçi sendikası fe
derasyon ve birlikleri kapatılmıştır. Kapatma 
kararı ayrıca çok insafsız bir tatbik şekline in-
kılâbetmiş, sendikaların levhaları kancalarla 
yere indirilmiş kapıları kırılmıştır. D. P. nin 
bir zamanlar reyini almak için birtakım işçi 
haklarından bahsettiği, işçiye de vakar dolu 
muamele böyle mi, olacaktı kapatma sırasında? 
(Her hangi bir solcu hareketle ilgili bir şeye 
tesadüf edilmemiştir.) ibareli zabıtlar tutuldu
ğu halde bu teşekküllerin yine İstanbul'da olan
ları kapatılmış evraklarına el konulmuş ve An
kara'dakilerin evrakı alınmıştır. Evrakın götü-
rülüşü de ayrıca kanunsuzluğun bir örneği ol
muştur. 

Hükümet işçi sendikalarının solcu ve muzır 
faaliyetlerinden daima vahîm mi, etmektedir ki, 
tahsisan bu noktaların araştırılması memurlara 
emredilmiştir?. Ayrıca sormak isteriz. Çalışma 
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Bakanlığı bu kapatma hadisesiyle alâkadar ol
muş mudur? örfi İdare tarafından her faaliyet
ten meni hâdisesi bir tebliğde yer aldığı halde 
sendikaların kapatılması ve açılması tebliğlere 
dercolunmamak suretiyle efkârı umumiyeden 
yine gizlemiştir. Bakanlık sendikaların çoğal
masını himaye değil, baltalamıya çalışmıştır. 
8 - 9 sene evvel kurulan teşekküllerin durumla
rını kökünden sarsmaktan geri kalmamıştır. 
Ayrıca Vekâlet, sendikalar idarecilerini siyasi 
içtihatlarına göre muameleye tâbi tutmakla 
sendikalara bizzat siyaset ve partizanlık sok
muştur. (Meselâ bir Vekil, Vekâlet mensupları
na falanca sendikacılarla ilgilenmeyin, hattâ 
konuşmayın, diye emirler vermiştir. (H. Erk-
msn) Ve yine bir vekilin hazır bulunduğu bir 

! toplantıda kanaatçe sendikacının konuşmasını 
vekil istiyor mu, garip müdahaleler olmuştur. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Ben mi? 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Siz de
ğil Beyefendi. 

İşçinin lehine neticelenen bir mesele bilâhara 
yazıdaki imza falanca sendikacıya aittir, diye 
evvelki emrini değiştiren yine bu vekâlettir.) 

Bu misallerin açık mânası şudur ki ; D. P. 
[ hükümetleri işçi teşekküllerinin gelişip kuvvet-
[ lenmesinden birlikler ve federasyonlar halinde 
I inkişafından memnu değildir. 
I Sayın arkadaşlarım; 
I Demokrat Parti bir taraftan Milletlerarası 
I Çalışma Teşkilâtına Türkiye'de sosyal adalet 
I esaslarının yerleştiği fikrini vermek isterken di-
I ger taraftan Türkiye İşçi Sendikalar Konfede-
I rasyonunu Hür Dünya İşçi Sendikaları Konfe-
I derasyonuna iltihakına mâni olmaktadır. Tür-
I kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bir defa 

1952 de İzmir'de, bir defa da 1953 te İstanbul'
da olmak üzere iki defa genel kurul kararma is
tinaden milletlerarası teşekküle katılmak mak-

J sadiyle Bakanlar Kurulundan izin istemişti. Bu 
I izin nedense hâlâ verilmemiştir. Bu teşekkül an-

tikomünist bir teşekküldür, merkezi Belçika'da
dır. Hür Dünya İşçi Sendikaları Konfederas
yonu malûm olduğu üzere de hür dünyaya men
sup milletlerin 50 milyon sendikalı işçisini tem
sil etmektedir. Kanaatimizce şuurlu, vatanse-

1 ver Türk işçilerinin kurdukları sendikalardan 
müteşekkil Konfederasyonunu milletlerarası te-

1 şekküllere katılmasında hiçbir mahzur yoktur. 

~~me_ 



t : 47 28. 
Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul etmiş 
bir devlet olarak onun icaplarına riayet mec
buriyetindeyiz. Hür dünya işçi sendikaları gibi 
teşekküle Türk sendikalarının iştirakini birta
kım vehimlere kapılarak önlemek çok yazık
tır. Bunun Türkiye'ye maddi ve mânevi zarar
ları dokunmaktadır. Yukarda arz ettiğim gibi 
Türkiye Hükümeti bu sebepten dünya yüzünde 
milyonlarca üyesi olan milletlerarası bir teşek
külün protestosuna mâruz kalmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 
ı Bugünlerde üzerinde ehemmiyetle durulan 

mevzulardan birisi de grevdir. Memleketimizde 
mevcut siyasi partilerin programlarına işçiye 
grev hakkının tanınacağına dair sarih hükümler 
vardır. Esasen demokrasi ile idare edilen mem
leketlerde grev işçinin en tabiî hakları arasın
dadır. Hal böyle iken D. P. nin programında iş
çiye grev hakkı vereceği sarahaten vadedilmiş 
ve bu va'din parti liderleri muhalefette iken ge
rek Mecliste gerek mitinglerde söyledikleri nu
tukların ve gazetelerde yazdıkları yazılarla sık 
sık tekrarlamışlardır. O tarihlerde C. H. P. prog
ramında grev hakkının yer almamış olmasını 
istismar etmişlerdi. Muhtariyetsiz sendika grev
siz demokrasi olmaz teraneleriyle işçileri kendi 
saflarına çekmek maksadiyle her fırsattan isti
fadeye kalkışan D. P. 1950 senesinden beri lokavt 
ve grev kanunu tasarısını Büyük Millet Meclisine 
getirmemiştir. Görülüyor ki D. P. iktidara gelmek 
için vasıta ittihaz ettiği grev hakkına kar
şı grev ilân etmiştir. Temennimiz demok
rasinin en tabiî icaplarından birisi olan grev lo
kavt kanununun bir an önce çıkarılmasıdır. 
Bu hususta Çalışma Vekilinin burada açık ve 
samimî beyanını beklemekteyiz. îş yerlerinin 
teftiş ve kontroluna da vekâletçe önem verilme
mektedir. Esasen adedleri az olan iş müfettiş
liklerinde halen 20 den fazla kadroda münhal 
vardır. Diğer taraftan müfettişler lüzumlu sa
lâhiyetlerle teçhiz edilmediklerinden her müfet
tiş kendi görüşüne göre murakabede bulunmak
tadır. Milletlerarası Çalışma Bürosu İstanbul'da 
bir Çalışma Enstitüsü kurmuştur. îş müfettişi 
yetiştirilmek üzere bu enstitüye fazla eleman 
gönderilmeli ve bunlar başka memuriyetlerde 
değil asıl vazifelerinde istihdam edilmelidir. 
Müfettişlerin muvaffak olabilmeleri için Müfet
tiş Tüzüğünün daha fazla geciktirilmeden meri
yete girmesinin temin edilmesini zaruri görü-
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yoruz. Ancak bu suretle ahenkli, dinamik bir 

i çalışma faaliyeti mümkün olabilir ve netice ola
rak liyakatli müfettişler elinde iş yerlerinde ça
lışan işçilerimizin ve işverenlerin birbirlerine 
güvenleri, emniyetleri ve bunların hepsinin üs
tünde diğer memleketlerde olduğu gibi iş verimi 
ve huzur artar. İşyerlerinin teftişinde sendikalar 
iş birliğine de ayrıca önem verilmesini lüzumlu 
görmekteyiz. 

Rasyonel çalışan bir işletmede işçiler asgari 
bir ücretin üstünde kazanırlar ve ihtisas ve 
kabiliyetlerinin gerektirdiği yerlerde istihdam 
olunurlar. Bunun böyle olması iktiza ederken 
birçok devlet işletmelerinde kötü bir partizan
lık caridir. Ve türlü iltimaslara kayırmalara 
açıktan açığa yer verilmektedir. İktidar parti
sine mensubolmak, parti ileri gelenlerine şu ve
ya bu cihetten yakın bulunmak bugün makbul 
olan tefeyyüz ve ilerleme yolu haline gelmiştir. 
İktisadi işletmecilik böyle kusurları asla affet
mez ve partizanlığın en kötü neticeleri işletme
lerdeki partizanlıkta görülür. İşte bunun acı 
misali : Zonguldak'daki son grizu hâdisesinde 
görülmüş bir maden işletmelerinde her işlet
mede olduğundan daha fazla her sıkı bir işlet
me disiplinine harfiyen riayet etmek mecburiye
tindedir. Zonguldak kömür havzasına giren par
tizanlık bu işletmede disiplin bırakmamıştır. 
Ocaklara kibrit, çakmak, sigara ile girmek ya
saktır. Halbuki grizu hâdisesinde bâzı işçilerin 
üzerinde kibrit veya çakmak bulunmuştur. Bun
ca hanümanm sönmesine sebebolan bu grizunun 
patlamasına belki bir çakmağın çakılması se-
bebolmuştur. İşçiler şu veya bu partiyi tutuyor 
diye sırf ihbara müsteniden veya cebinde bir 
muhalif gazete görüldü diye işlerinden çıkarıl
makta, fena yerlerde çalıştırılmakta veya gün
delikleri indirilmektedir. 

AHMET TOPÇU (İstanbul) — Misal verin. 
TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Misal 

verirsem ne yapacaksınız? Binlerce misal var. 
Mâruzâtım arasında 9 bin kadar işçi vatan

daşın haklarına taallûk eden bir konuya da te-
j mas etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Dev

let Karayollarında ve su işlerinde çalışan işçi
ler 1954 senesinden beri hakları olan ikramiye
lerini alamamışlardır. Geçen sene verdiğimiz bir 
sözlü soruya cevabolarak Çalışma Bakanı bu 
kürsüden ikramiyesini almıyan işçi yok demişti. 

I Bayındırlık Bakanı vardır, haklarını almaları 
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için bir tefsir karan getirildiğini ifade etmişti. 
Buna rağmen bu işçiler hâlâ haklarını alama
mışlardır. Yeni Bakandan mağdur olan bu iş
çilerin haklarını u bir an önce verilmesini sağ
lamasını temenni ederiz. 

AHMET TOPÇU (İstanbul) — Kâfi, kati. 
T EVRİK UNSALA N (Devamla) — Bir se

nedir siz konuşuyorsunuz, biraz da biz konuşa
lım. 

Sayın arkadaşlarını ; Çalışma Bakanlığı Teş
kilât Kanununun 17 tıei maddesine göre baka
nın başkanlığında işçi, iş veren temsilcileriyle 
bakanlıkla rın tam yetkili delegelerinden teşek
kül eden çalışma meclisi son defa 1954 te An
kara'da toplanmıştı, uzun görüşmelerden sonra 
alman bâzı önemli kararlar şunlardır : 

1. İş Kanununun tadili ile bir işçi çalıştı
ran. yerlerin teşmili, 

2. Bugünkü tatbik şekline göre bir iş ye
rinin günlük mesai tezgâh ve alet adedlerinin 
dikkate alınarak kanun kapsamında mütalâa 
edilmesi zarareti, 

o. Bir işçinin ölümü dolayısiyle iş akdinin 
feshi halinde kıdem tazminatının ölen işçinin 
mirasçılarına tediyesi, 

4. Süresi belli olan iş akitierinde de işçiye 
iş arama imkânı ve izni verilmesi, 

5. Kıdem tazminatının hesaplanmasında -\ 
senelik mebde müddetinin bir seneye indirilme
si, 

6. İhbar müddetlerinin kıdem tazminatı 
hesaplanmasında dikkata alınması. 

7. İş yerlerinde birer disiplin kurulu teşki
li ve bu kurulda iş veren ve işçilerin eşit ola
rak temsil edilmesi, 

S. Tarım iş kanununun hazırlanması, 
9. Sendikalar Kanununun tadili, 

10. Kolektif mukavele kanununun hazırlan
ması. 

İki sene geçtiği halde bunlardan hiçbirisi 
yapılmamış ve en küçük bir teşebbüse.geçilmiş 
de değildir, ölüm sigortası ile işsizlik sigorta
sı da henüz ele alınmamıştır. Sayın Bakandan 
sebeplerini Öğrenmek isteriz. 

Arkadaşlar, Çalışma Bakanlığı muamelâtı
nın hatalı tarafları üzerinde imkâna müsait nis
pette durdum. Ve bunu yüksek huzurunuzda 
teşrih ve izaha çalıştım. Çalışma Bakanlığı iş 
hayatının tanzimi ve bu iş yerlerinin teftişi 

maksadiyie kurulmuştur. Bakanlığın hikmeti 
vücudu budur. Halbuki memleketimizde iş ve 
endüstri hayatı inkişaf ettiği halde Çalışma Ba
kanlığının yerinde saymakta olduğunu arz eder, 
huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. 

REİS — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1956 Bütçe kanun lâyihası
na (276) arkadaş rey vermiştir. (260) kabul ve 
(16) ret, lâyiha, 260 reyle kanuniye! kesbetmiş-
tir. 

Efendim, söz. Demokrat Parti Sözeüsünün-
dür. Pak at celsenin kapanmasına 5 dakika var
dır. İsterseniz sözü bir mebus arkadaşa vere
yim, sonra "parti grupu adına gelecek celsede 
konuşulsun. (Münasip, sesleri) Refet Aksoy bu
yurunuz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, nedense Cumhuriyet Halk Partisi son 
günlerde işçilerle uğraşmaya ve memleketin iş
çi sınıfına politik kurlar yapmaya başladı. El
bette yapacak. Demin burada Halk Partisi na
mına konuşan doktor, (af buyursunlar, isimle
rini bilmiyorum), (Tevfîk Ünsalan, sesleri...) 
Tevfik Bey, grupları namına hazırlanıp kendi
sine verilen satırları zoraki bir şekilde okudu. 
Beyanat mı diyeyim, fikir mi diyeyim, her ne 
ise, o satırların altında hep, bu kura ait mâna 
ve mefhumlar mündemiçti. Bir parti olarak bu 
haklarıdır, buna uymamak da idrak sahipleri
nin hakkıdır. 

Benim temas edeceğim bir nokta vardır; Ça
lışma Vekâletinin Bütçesi komisyonda müzake
re edilirken yine muhalefete mensup komisyon 
âzasından bir arkadaş Sayın Vekile şu suali tev
cih etti : Vadedilen ve Demokrat Partinin 
programında mündemiç bulunan grev hakkı 
işçiye ne zaman verilecektir? Vekil lâzımgelen 
cevabı kendilerine verdiler ki ; zannediyorum bu 
cevap şöyle idi; «Sendikaları biz olgunlaştırmak 
için çalışıyoruz. Bunda muvaffak olunduğu za
man muhakkak bu hakkı işçiye vereceğiz», de
diler. Fakat ertesi gün matbuatta büyük man
şetler altında yazılar., Ve bilhassa Ulusta ve on
dan intikalen Dünya ve sairede. Deniyor ki : 
«Demokrat Parti işçiye grev hakkı vermiyor.» 
Haydi bu da olabilir, fakat bu sendikalar fede
rasyonu bir siyasi parti liderini davet ediyor, 
lider de icabet ederek aralarında siyasi görüş
meler oluyor ve bu görüşüp anlayışlar da mat-
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buata intikal ediyor. Ben burada Sayın Vekil
den şunu öğrenmek istiyorum : Benim bildiğim 
teşekkül eden sendikalar kendi mesleklerine ait 
işlerle uğraşır, politika ile iştigal etmezler. Böy
le siyasi parti liderleri davet edilir, siyasi mev
zular görüşülür mü? Buna kanunlar müsait mi, 

REÎS — Efendim, yoklama yapacağız. 
(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS —f Celseyi açıyorum. Çalınma Vekâle

ti Bütçesinin görüşmelerine devam ediyoruz. 
Söz, Demokrat Parti Meclis Grupu adına Meh
met Ünaldı'nmdır. 

D. R MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, 
sayın muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarım 
konuşmalarında mücerret tenkidlerde bulundu
lar. Biz hâdiselerin ifadesi olan rakamlarla ce
vap vereceğiz. Yalnız rakamla cevap veririz, ra
kamı beğendiremeyiz. Rakam vermeyiz, yine 
beğendiremeyiz. Mamafih Demokrat Parti Gru
pu adına kendilerine beğendirmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; on sene gibi çok kısa 
bir tarihe sahip Çalışma Vekâletinin kendisine 
mevdu bulunan çalışma hayatının düzenlenmesi, 
çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi ve 
çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münase^ 
betlerin memleket yararına ahenkleştirilmesi, 
memleketteki çalışma gücünün genel refahı artı
racak surette verimli kılınması ve sosyal adalet 
ve sosyal güvenin sağlanması gibi çok ağır ve 
mühim vazifelerin başarılmasında, bilhassa son 
beş yıl içinde kaydettiği inkişaflar ve kat'ettiği 
merhaleler her türlü şüphe ve tereddütten va
restedir. 

Yakın zamanlara kadar memleketimizde 
münhasıran sanayi ve ticaret sahasında çalışan 
işçilerle çalıştıranlar arasındaki münasebetleri 
tanzim eden bir tek tş Kanunu mevcut iken ba-
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değil mi? Bunu burada beyan buyururlarsa te
şekkür ederim. 

REÎS — Arkadaşlar, bir arkadaşa dahi söz 
verecek kadar zaman kalmadığından, saat 21 de 
toplanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,15 

REÎS — ReisveMii Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

CELSE 
ti : 21,15 

i Fikri Apaydın 
;kâri), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

sın sahasında ve denizcilik hayatında çalışanla
rın da iş verenler ile münasebetleri hukuki ve 
kanuni bir nizam altına alınmış ve bir taraftan 
da ziraat işçisi ve fikir işçilerinin durumu üze
rinde de gerekli etüdlere girişilmiştir. Bu cüm
leden olarak îş Kanunu şümulüne alman dola-
yısiyle sosyal sigortalar sahasına giren iş yerle
ri ve işçi ve müstahdem sayıları son yıllar için
de büyük inkişaflar kaydetmiş ve 1950 yılında 
iş yeri sayısı 9 127 ve işçi sayısı 373 961 iken 
1955 yılnda bu miktarlar 100 2/5 bir artış gös
tererek iş yeri sayısı 19 575 ve işçi sayısı ise 
614 356 ya yükselmiş bulunmaktadır. Bu mik
tarlara gemi adamları ile basın mensupları dâ
hil değildir. Esas itibariyle îş Kanunu (bu ka
nun 1936 dan Demokrat Partinin kuruluşuna ka
dar tatbikat bulamamıştır.) 10 ve daha fazla iş
çi çalıştıran iş yerlerinde tatbik edilmekte iken 
aynı kanunun 2 nci maddesinin C fıkrası ile ta
nınan salâhiyete dayanılarak Vekiller Heyeti 
aldığı bir kararla kanunun şümul sahasını bil
hassa işçi sayısı fazla olan mühim iş kolların
da 4 işçi çalıştıran iş yerlerine kadar teşmil et
mişlerdir. 

Son beş yıl içinde, işçinin yaşama seviyesi ile 
sıkı sıkıya alâkalı olan ücret seviyeleri inkâr gö
türmez terakkiler kaydetmiştir. Her ne kadar 
memleketimizde işçi ücretleri serbest iş piyasa
sında arz ve talep ve serbest mukavele ve rızayı 
tarefeyn prensipleri dairesinde teessüs etmekte 
ise de bir taraftan çalışma hayatımızda mühim 
bir yer tutan toplulukla iş ihtilâfları ve diğer 
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taraftan Çalışma Vekâleti tarafından hassasiyet
le takibolunan asgari ücret müessesesi işçi ücret
lerinin geçim şartları ile geniş ölçüde intibak 
ettirilmesi imkânlarını sağlamıştır. I 

Saniyen şimdiye kadar iş ve çalışma hayatı
mızda birçok resmî ve hususi iş yerlerinde tat
bik olunan ve zaman ve kıdem ölçüsüne daya
nan ücret sistemleri peyderpey yerlerini randı
man esasına dayanan ücret sistemlerine terk et
mekte ve modern işletmecilik esaslarına daya
nan bu sistemler işçilerin verimini dolayısiyle 
kazançlarını artırmak suretiyle hem millî istih
sal ve hem de millî refahı sağlamaktadır. 

Yukarda arz ve izah olunan mekanizma için
de memleketimizde işçi ücretleri 1950 den evvel 
ve sonra şöyle bir tekâmül seyri takibetmiştir. 

1947 yılında umumi ücret vasatisi günde 326 
kuruş iken bu miktar 1950 yılında 372 kuruşa 
yükselmiştir ki, aradaki fark % 14 dür. 

Buna mukabil 1950 den sonra gene 3 yıllık 
bir devre içinde işçi ücret vasatileri yüzde otuz 
beş nispetinde bir tezayüt göstererek 372 ku
ruştan 488 kuruşa yükselmiştir. Aynı devre için
deki geçim endeksi % 18 bir yükseliş göster
mekte ve bu suretle işçi ücret vasatileri geçim 
şartlarına nazaran bir misli daha fazla bir artış 
kaydetmek suretiyle, 1950 yılından evvel işçi 
ücretleri ile geçim şartları arasında ücretler 
aleyhine teessüs etmiş olan farkın da mühim bir 
kısmı telâfi edilmiş bulunmaktadır. 

1953 yılından sonra da işçi ücretleri aynı 
süratli tempo ile yükselmeye devam etmiş ve 
uzun yıllar işçi ücretleri aleyhine olan endeks 
farkları geniş ölçüde kapatılmıştır. 

Ezcümle 1955 yılı Ocalk ayında yapılan tet
kiklere göre ücret vasatileri mühim iş kollia-
rından: 

Kuruş 

605 Taş ve toprak sanayimde 
674 Muhtelif inşaat işlerinde 
736 Doğrama sanayiinde 
796 Madenî eşya sanayiinde 
614 Mensucat sanayiinde 
759 Kâğıt ve selüloz sanayiinde 

Bu vasatilere verilen ikramiyeler ve sosyal 
şarjlar dâhil değildir. 

Bu misaller daha birçok iş kollarında da ay
nı tekâmülü gösterme'ktedir ki, bunlann da 
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1953 nıiktarliarma nazaran nispeti % 30-40 bir 
yükseliş kaydetmiştir. Aynı devre zarfındaki 
geçim endeksleri ise % 15-20 arasındadır. Yu
karda temas edildiği üzere son beş yıl içinde iş
çi ücretlerinde ve kazançlarında görülen ferah-
latcı tekâmülde, Çalışma Vekâleti tarafından 
hassasiyetle takibolunan asgari ücret politika
sının da geniş ölçüde rolü olmuştur. 

Bidayette asgari ücret münhasıran ziraat 
sahasında tatbik edilmekte iken kısa zamanda 
sanayii sahasına da intikal ettirilmiş ve bu mü-
esesenin müessir neticelerinden faydalandırılan 
işçi kütleleri ve iş kolları peyderpey genişletil
miştir. 

Halen asgari ücretler aşağıdaki is, kolların
da ve vilâyetlerde tatbik edilmektedir. 

Mensucat : İstanbul, içel. Adana, Hatay, 
Bursa, İsparta. 

Tütün : İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, 
İzmir, Kocaeli, Samsun, Trabzon,' Sakarya. 

Çırçır : İçel, Hatay, Adana 
Pamuk çapası : içel, Hatay, Adana. 
Pamuk toplama : içel, Hatay, Adana. 
Basın mensupları : istanbul - izmir. 
Bidayette asgari ücretler 2 - 3 lira arasında 

tehavvül etmekte iken son tesbit edilmiş olan üc
retler ve bilhassa eski ücretlerde de yapılan re
vizyonlar ile bu miktarlar halen kâhil işçiler 
için 450 - 500 kuruş arasında tehavvül etmekte 
ve basın mensupları için ise son defa izmir'de 
tesbit edilen 300-325 Iiira arasında değişmek
tedir. 

Son zamanlarda asgari ücretin tatbik saha
sının daha mütenevvi iş kollarına tatbiki ve 
mümkün mertebe daha fazla vilâyetin ve işçi 
kütlerinin bunun şümulü içine alınması mev
zuunda Çalışma Vekâletinde geniş ölçüde etüd-
ler ve hazırlıklar yapıldığı da ayrıca kaydet
mek yerinde olur. 

Ücret mevzuunda iktidarımızın takibettiği 
ve benimsediği prensiplerden birisi de hafta 
tatili ve genel tatil günlerinin bir ücrete bağ
lanması mevzuudur. Halen 5837 sayılı Kanun
la hafta tatillerinde işçilere bir iş karşılığı ol
maksızın yarım yevmiye verilmektedir ki, bu
nun yıllık tutarı 26 yevmiye ve genel tatil üc
retlerinin tutarı ise 8 yevmiyeye baliğ olmak
tadır ki, bunların bir misline çıkarılmasını da 
yakın bir gelecekte görmemiz mümkün ola
caktır. 
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Burada hemen şunu da zikretmek lâzımdır 

ki, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinden açık 
havada ve mevsimlik işlerle yapıcılık ve tuğ
lacılık işlerinde çalışan ve miktarı 50 binden 
aşağı olmıyan geniş bir işçi kütlesi istifade ede
mezken son günlerde Çalışma Encümeninden 
geçen ve Yüksek Heyetinize intikali etmek üze
re bulunan bir tasarı ile bu boşluk da doldurul
muştur. 

Ayrıca iş yerlerinde bir yıl müddetle çalı
şan işçi vatandaşların fikren, ruhen ve bedenen 
istirahatlerini sağlamak ve iş güçlerini tazele
mek maksadı ile yıllık ücretli izin kanunu ta
sarısının da Yüksek Meclisinize intikal etmiş 
oMuğunu işaret etmek isteriz^ 

Ayrıca Suat Başol arkadaşımızın teklif ettiği 
ve hükümetin de desteklediği bir tasarı ile 6212 
ve 6452 sayılı kanunlarla işçilere verilmekte 
olan birer maaş nispetindeki ikramiyeler tevhid-
edilmiş ve ilâveten maden işlerinde, yeraltında 
çalışanlara birer maaş ikramiye ve hizmetlerin
de fevkalâde gayretleri sebk edenlere de gene ik
ramiye alabilme hakları Çalışma Encümenin
de kabul ve Yüksek Heyetinize sevk edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İşçi mesken politikası ile sosyal sigortalar 

mevzuunda Sayın Çalışma Bakanı sizleri kâfi 
derecede tenvir eder. Son olarak iş ihtilâfları, 
sendikalar ve grev mevzularma da temas etmek 
faideli olur kanaatindeyiz. 

1939 - 1950 arasındaki 10 senelik bir devre 
zarfında işçiler tarafından çıkarılan topluluk
la iş ihtilâflarının miktarı 41 iken iktidarımız 
zamanında işçi sendikalarına ve işçi temsilcile
rine sağlanmış olan demokratik hava içinde 
beş sene zarfında 553 ihtilâf çıkmış ve bunlar
dan 379 u işçi lehine neticelendirilmiştir ki, bu
nun nispeti % 71 dir. Bu da işçi ücretlerinin ge
çim şartlarına intibak ettirilmesi mevzuunda ne 
kadar ileri gittiğiniz hakkında kâfi bir fikir 
verebilir sanıyorum. Baskıdan bahsettiler: îşte 
arkadaşlar, başka memleketlerde sınıf mücade
leleri ve sert çarpışmalarla elde edilmiş olan hak 
ve menfaatlerin memleketimizde düzenli bir 
sosyal politikanın sosyal adalet mefhumları 
içinde tedricen nasıl halledildiğini burada gör
mek kabildir. 

Sendikalar Kanununa dayanarak ve meslekî 
müşterek hak ve menfaatlerini sağlamak ve kar
şılıklı yardımlaşma gayeleri ile kurulmakta olan 
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işçi ve iş veren sendikalarımızın son beş yılda de* 
mokratik bir vasat içinde gerek teşekkül ve ge
rek üye sayısı bakımından katetmiş olduğu in
kişaflar memleketimizin müstakbel sendikacılı
ğı noktasından hakikaten ümit vericidir. Bu 
cümleden 1948 yılında sendika sayısı 73 ve üye 
sayısı 52 bin, 1950 de sendika sayısı 88 üye sayı* 
sı 76 bin iken, bunu takibeden beş sene içinde 
işçi sendikası adedi 88 den 363 e ve işçi üye sa
yısı 76 binden 189 bine, ayrıca iş veren sendika
sı 2 den 25 e ve üye sayısı 486 dan 1 059 a yük
selmiştir. 

Bu teşekküllerin kendi aralarında kurduk-
ı lan birlik ve federasyonlar da 1950 de 3 iken 

halen 27 ye yükselmiştir. Sendikaların tazyik 
j altında bulunduğundan lâyikiyle çalışmadıkla

rından bahsettiler. Kendilerinden faide melhuz 
olmıyan sendikaların sayısı bu derece artar mı? 

Muhterem arkadaşlar; 
İktidarımızın memlekete getirdiği demokra

tik havası ve kurduğu hukuk nizamı içinde inki
şaf eden iktisadi ve sosyal hayatımızın ve tekâ
mülümüzün bu tempo ile ilerlediği nispette sos
yal adaletin teessüsünde serbest iş piyasası, arz 
ve talep mekanizması ve mukavele serbestisi 
müesseseleri ve onun tamamlayıcısı olan iş ihti
lâfları ve tahkim müesseselerinin yanında çalı
şanlarla çalıştıranların münasebetleri bakımın
dan mütekâmil bir merhale olan grev müesse
sesinin de kaçınılmaz bir realite olacağına, ina
nıyoruz. 

Buna mukabil daha 1950 senesinde Halk Par
tisi iktidarının Çalışma Vekili ile sayın lideri
nin nutuklarından bir iki pasajı nazarı tetkiki
nize arz ediyorum. 

Reşat Şemsettin Sirer Kayseri'de 29 . IV . 
1950 de demiştir ki, (Türk işçisi, grevinin değer
siz eski bir silâh olduğunu, çok kere elde patla
yıp bunu kullananı, yaraladığını çok iyi biliyor.) 

İnönü; 4 . V . 1950 de İzmir'de verdiği bir 
nutukta demiştir ki : (Grev hakkının tabiî kar
şılığı olan Lokavt unsuru günü gününe geçinen 
ve hiç birikmiş dayanma sermayesi olmıyan iş
çilerimizi 2 günde ezmek için birebirdir. 

îşte arkadaşlar; dün bu müesseseden bir 
umacı imiş gibi korkanlar, işçi toplulukla
rında sendika toplantılarında değil bu hak
kı talebedenleri, böyle bir müessesenin dün
yada mevcut bulunduğunu ağzına alan-
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İarı türlü isnat ve takibat altında bulunduran
lar bugün bunu siyasi bir yem borusu olarak 
kullanıyorlarsa sitayişle ve hararetle bahsetme 
imkân ve cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar-
sa bunu da iktidar partisinin memlekete getir
diği demokratik vasıta ve onun kurduğu hukuk 
devleti nizamına borçludurlar. (»Soldan, alkış
lar.) 

RElS — İsmet İnönü! 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, biraz evvel dinlediğimiz hatip bize 
istifadeli malûmat verdi. Bahsettiklerinden bir 
noktayı izah etmek için geldim. 

1950 de grev hakkı üzerinde rahmetli Şem
settin Sirer'in ve benim söylediklerimden bah
settiler. Şemsettin Sirer, Cumhuriyet Halk Par
tisinden ve Demokrat partiden gelmiş olan Ça
lışma bakanları içinde iyi çalışmış olmakla muh
terem bir mevki kazanmıştır. (Allah rahmet 
eylesin sesleri) Bunu tahkik buyurursanız işçi
ler de teslim etmektedirler. Mukayese etmiyo
rum. Ondan daha evvel gelen ve daha sonra ge
len bakanlar içinde Şemsettin Sirer'den dahi. 
iyi ve daha az çalışmış olanlar var mı diye bir 
mukayese yapmıyorum. Belki daha iyi çalışmış 
olanlar vardır, fakat merhumun çalışmasmdaı. 
işçi hayatında müspet bir hâtıra kalmıştır. 

Rahmetli Reşat Şemsettin Sirer Bakanlıkta^ 
çekilince ve hattâ ondan sonra grev hakkı me
selesi üzerine bunun faydalı olduğu kanaatine 
gelmemişti. Rahmetli bu kanaatinde samim. 
idi, işçilerle münakaşa ediyordu. 

4 Mayısta benim söylediklerim, yine grev 
hakkı meselesi üzerine münakaşa edilirken leh 
ve aleyhte ileri sürülen fikirler olabilir. Biz bı 
münakaşalar içinde grev hakkını evselce taaı-
mamıştık. 1950 de iktidar değişir değişmez grev 
hakkını ele almış da değildir. İki sene Lı; mese
leyi münakaşa etmedik. Nihayet grev hakkının 
bizim memlekette kabul edilebileceğine ve ka
bul edilmesi lâzımgeldiğine kanaat getirmişizdir. 
Bu bir politika meselesi değil, (Soldan, gürül
tüler) bir kanaat meselesinin geçirdiği tekâmül 
safhalarıdır. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Çok rica ederim, hatibin sözünü 
kesmiyelim. ! 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Söz alışım { 
kendi beyanatımı mazur göstermek için gay
retlerden ziyade, rahmetli Reşat Şemsettin 
Sirer'in... 
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I NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Ruhunu 
' tâzibediyorsunuz, vazgeçin paşam. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Rahmetli 
Şemsettin Sirer'in hâtırasına hürmet vazifesini 
ifa etmek içindir. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Hulusi Bozbeyoğlu, buyurun. 
j HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh-
1 terem arkadaşlarım; şimdi burada Sayın Meh

met Ünaldı arkadaşımın işçiler hakkında söy
lediği sözler bende çok derin hisler yarattı. Ve 
azîm bir itimada vesile oldu. Ansamimülkalb 
arz ederim ki; bu tahassüsat ve intıbaat vicda
nımda büyük sevinçlere, saadetlere ve neşelere 
bir zemini inkişaf oldu. Ben de bu hissiyatın te
cellisine vesile olmaları itibariyle muhterem söz
cünüze Yüksek Huzurlarınızda arzı teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek malûmu
nuzdur ki, işçi hukuku, büyük endüstri ve ti
cari faaliyetlerden doğmuştur. Memleketimiz 
işe birçok tarihî ve siyasi sebeplerle bu hayata 
"ok yakın bir mazide girmiştir. Son yılların 
hummalı çalışmaları bu hayatı memlekette müm
kün kılmış ve bu hal işçi ve patron münasebet
lerinin inzibat altına alınmasına saik olmuş
tur. Hükürnet bu iki zümre arasında çarpışan 
menfaatleri hakkaniyet kaidelerine ve yüksek 
nillî menfaatlere uygun bir surette hal ve telif 
"stmiş, işçi ve patron münasebetlerini mevzu ve 
müesses bir iş nizamına bağlamıştır ki, bu sa
vanı memnuniyet bir icraattır. Büyük Atatürk; 
«Köylü bu vatanın efendisidir.», demiştir. Müsaa
de buyurun da, bu efendiliği işçiye de teşmil ede-
^ra. Çünkü işçi de tıpkı köylü gibi bu vatanın 
'^tinatgâhıdır. Haizi itibar bir varlıktır. Fabri
kalarımızda ve endüstrimizde en büyük istihsal 
âmilidir. Bu itibarla onu himaye ve sahabet bir 
vazifedir. Ve hukukunu müdafaa ve onu istis
mar edilmekten vikaye ve sıvanet, edası lâzım-
gelen bir borçtur. Ve işte hükümet bunun için
dir ki, bu gayei mesudenin istihsaline hasrı 
nefsetmiş bulunuyor. Hükümeti bu yolda ve 
hüviyette görmekle cidden bahtiyarım. 

Arkadaşlar, Çalışma Vekâleti ve ona merbut 
iş ve İşçi Bulma Kurumunun faaliyetleri mu'ci-
bi memnuniyettir. Bilhassa iş ve işçi Bulma Ku
rumu kendisine verilen vazifenin tahakkuku 
yolunda geceli gündüzlü çalışmıştır. Ve zuhuru 
melhuz olan işsizlik ve sefaletin biaman düşma
nı vaziyetine girmiş bulunmaktadır ki, bu şa-
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yam iftihar bir neticedir. Bu vesile ile Saym 
Vekili ve mesai arkadaşlarına arzı tebrik ede
rim. 

Arkadaşlar; Sayın Vekilden intihap dairem 
için yüksek müsaadenizle bir ricada bulunmak 
istiyorum. Biliyorsunuz Tokad endüstri bakı
mından çok geri ve kısır bir memlekettir. Halk 
hayatını ecdattan intikal eden birkaç dönümlük 
toprağa bağlamıştır. Bu toprağı da her sene is
tendiği gibi kıymetlendiremez. Bu takdirde bu 
muhterem halka göç etmek mukadderdir. Dışa
rı gider, bilhassa endüstrinin mütekâsif olduğu 
bölgelerde kendisine iş arar ve çalışır. Reşadiye 
kazamız, keza; Erbaa'nın Hayati ve Karayaka 
nahivelerinin. Ovdu Ünye'sine hemeivar köyle
ri halkı ve Niksar'ın Çamiçi nahiyesi halkı gur
betçidir. Bu işsizlik vilâyetin diğer aksamın
da da nispeten müşahede edilir. Bu yüzden biz 
mebusların çektikleri, izahı mümkün olmıyan 
bir hâdisedir, bilhassa Turhal Şeker Fabrikası 
işlediği sırada orada tesadüfen bulunmak, âde
ta derdi başına almak gibi bir azîm meseledir. 
Bunun için vekilden rica ediyorum. Tokad ve 
kazalarına biri Eylül ve diğeri Mavıs ve Hazi
ran aylarında olmak üzere senede iki defa mü
messil göndersinler. Bu mümessil orada her 
sınıf halkla temas etsin, keyfiyet köylere ka
dar duyurulsun çalışmak istiyen işsizler tesbit 
edilsin ve yurdun muhtelif yerlerindeki iş sa- ] 
hal arma dağıtılsın. Böylece hem işsizlik ve se- \ 
falet önlenmiş olur ve hem de biz mebuslara j 
teşriî va7İfemize daha fazla bağlanmak fırsatı 
verilmiş olur. Bu mütalebatımın hüsnükabul J 
göreceği ümidindeyim, Vekil Beyin ne düşündü
ğünü öğrenmek isterim. \ 

REİS — Efendim özür dilerim, vaktiniz '< 
doldu. j 

HULUSİ BOZBEYOĞLU (Devamla) — I 
Zaten ben de söyliyeceklerimi bitirmiş bulunu- 1 
yorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış- ı 
lar, bravo sesleri) ! 

REÎS — Sekip înal ; 
ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Muhterem arka- \ 

daslar; İşçi bugün millî iktisadiyatımızda en i 
büvük rol oynıvan bir unsurdur. Bu unsur, 
millî havatrnızdaki büvük rolü icabı içtimai 
havatta da üzerlerine eğilmemizi, yaşayışları v«> 
çalışmaları üzerinde iyice durmamızı iktiza et
tirmektedir. Vaktimiz beş dakika olduğu için ; 
maruzatımı kısa keseceğim. 
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İşçilerimizin bugün en büyük sıkıntıları 

mesken mevzuundadır. Mesken ihtiyacı işçileri
mizi hakikaten çok zor duruma düşürmüş bu
lunmaktadır. Zonguldak'ta işçiler için bir mes
ken dâvası ele alınmış, ileri götürülmüş ve ol
dukça da muvaffak olmuştur. Bu mesken işinin 
istanbul, izmir, Adana ve iskenderun gibi ge
niş iş ve sanayi merkezlerine bir an evvel teşmil 
edilmesinin işçilerimize büyük ferahlık sağhya-
cağma kaniim. Yalnız bu meskenlerin mutlak 
ve mutlak ya lojman veyahut kooperatif esasla
rına götürülmesi zarureti vardır. Elbette ki, 
idare bunun üzerinde kendi takdirlerine göre 
bir battı hareket takibedecektir. 

ikincisi, bir de perakende işçiler vardır, bun
lar daima iş Kanununun sağladığı haklardan 
istifade edemezler. Meselâ, frmeıların yanında 
çalışan hizmetkârlar vardır ki, bunların mesai 
saati günde 16 saati geçer. Böyle vatandaşları
mızın fazla mesaileri üzerinde durmak ve bun
ların haklarının korunması için gerekli tedbirle
ri almak zarureti vardır. 

Diğer mühim bir işçi mevzumuz da ziraat işçi
sidir. Ziraat işçisi henüz ele alınmamış ve bunlar 
bir nizama bağlanmamıştır. Bilhassa ziraat bölge
lerinde, gerek Ege ve gerekse Cenub mmtaka-
larmda amelelerimizin ücret ve çalışma sistem-. 
leri hakikaten ürerinde durulmaya değer bir 
ehemmiyet taşımaktadır. Cenubta bu işçilerin 
durumu, daha fazla, iş verenle işçi arasında aracı 
denilen kimselerin tavassutu ile düzenlenmekte 
ve böylece bu işler aracıların inhisarında bu
lunmaktadır. Bu aracılar bazan iş verenden pa
ra alıyorlar, işçilere vermiyorlar. Bazan işçileri 
getiriyor işçilerin paralarını işçilere vermiyor
lar. Bir taraftan işçinin hakkı yeniyor, bir ta
raftan da müstahsilin işi sekteye uğruyor. Ge
rek içtimai, gerekse iktisadi bakımdan zararlı 
olan bu meselenin ciddî olarak ele alınması ve 
mutlaka kanuni ve cezai müeyyidelere bağlan
mak suretiyle bu hale bir nihayet verilmesi za
ruridir. işçilerimizin bu suretle hayatlarında ya
pacağımız geniş mevzuatı kurmakla kendilerinin 
istikballerini de esaslı hükümlere bağlamış ola
cağız. Çalışmalarında bir emniyet olacak gerek 
sanayi ve ziraat işçileri için kollektif çalışma 
esasları temin edilirse zannediyorum ki çalışma
larında emniyete kavuşmuş olacaklardır. 

Çalışma Vekilimizden, kendilerinin öteden 
beri bildiğimiz büyük gayretlerinden, işçileri-
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miz hakkında da bu tedbirleri almasını bekliyo
ruz. Kendilerini eskiden beri tanırım, her aldık
ları vazifeyi muvaffakiyetle başarmışlardır. Ça
lışma Vekâletinde de aynı muvaffakiyete ere
ceklerinden eminiz. Bu mesaileri memlekete ve 
bilhassa işçi vatandaşlarımıza faydalı olacaktır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, Çalışma Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresi sırasında bölgemizi ve bütün Türk 
işçisini alâkadar eden mevzuları vaktimizin dar
lığı dolayısiyle ana hatlariyle arz edeceğim : 

Memleketimizin ve iktidarımızın başlıca dâ
valarından olan iktisadi kalkınmamızın temelini 
teşkil eden milyonlarca işçimizin bugün ne ka
dar üzerinde ısrarla durdukları hususlardan; 

1. 1950 den sonra yarım verilen Pazar yev
miyelerinin tam verilmesi hakkında hükümet 
teklifinin Meclisimize gelmek üzere hazırlanmış 
bulunması ve Millî Savunma işçilerinin 7 500 
liralık mesken kredilerinin 10 000 liraya çıka
rılması hakkındaki kanun lâyihası Meclisimize 
gelmiştir. 

2. Paralı senelik mezuniyetten istifade ede-
miyen işçilerimize bu mezuniyetin verilmesi hak
kındaki kanun lâyihası yine hükümetçe Yüksek 
Meclisimize gelmiş ve Çalışma Encümenince ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlar, bir noktayı belirtmek isterim. 
Demin Halk Partisi Sözcüsü olarak konuşan ar
kadaşım, hiçbir kanun hazırlanmadığını yüksek 
huzurunuzda alenen beyan etti. Kendisinin, 
Meclise devam etmediğini ve doktorluk stajını 
yapmakta olduğunu tahkikat sonunda öğrendim. 
Encümenlerdeki çalışmalardan haberleri yok, 
gelsinler görsünler. 

3. Analık, emzirme, ihtiyarlık ücretlerinin 
artırılmasına ait kanun lâyihalarının Yüksek 
Meclise getirilmiş olmasından dolayı Türk iş
çilerinin memnuniyetini ve şahsi memnunyetimi 
belirtirim. 

Eski iktidar tarafından tamamiyle ihmal 
edilmiş olan işçilerimiz her gün bir yenisi acılan 
fabrikalarımızda her zaman olduğu gibi şevkle 
çalışmaktadırlar. Yeni hazırlanan bu kanunlar
dan fevkalâde memnundurlar. Ancak daha dik
kate alınacak ihtiyaçları vardır. Bunları da ça-
lışkanlı^ivle, feragat ve vatanseverliğiyle her 
zaman iftihar ettiğimiz memleketin iktisadi sa
hadaki şerefli Türk işçisinin zaruri talepleri 
olarak dikkate almak hükümetimizin ve Büyük 
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Meclisimizin her gün bir yenisini Türk milletine 
lâyık gördüğü tarihî hizmetlerinden olacaktır. 

Kocaeli, Sakarya vilâyetlerinin, Türk işçisi
nin Büyük Millet Meclisine aksettirilmesini is
tedikleri bir husus vardır. Her gün bu yolda 
seçmenlerim ile temas etmekteyim. Muhterem 
işçi arkadaşlarımızdan, sendikalardan mektup
lar almaktayım. Bu arkadaşlarımız diyorlar ki, 
memur arkadaşlarımızın, Allah razı olsun, üç 
maaş ikramiyeleri beşe çıkarıldı. Bize verilmek
te olan ikramiye hakkında yeni teklifler var
dır. Bu da biri esas, diğeri fevkalâde olarak iki 
maaş nispetindedir. Fakat, bize de üç ikramiye 
istiyoruz, diyorlar. Bendeniz de kendi noktai 
nazarıma uygun olduğu için, Yüksek Meclise 
arz ediyorum. Hükümetimizin dikkatini çeke
rim, işçi arkadaşlarımız da üç ikramiye almalı
dırlar. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, çok kıymetli Çalışma 
Vekili, işçi meskenleri dâvasını süratle fiiliyat 
sahasına koymalıdır. 

İş Kanunu baştan aşağı bugünkü şartlara 
göre yeniden gözden geçirilmeli ve yeni esasla
ra göre hazırlanmalıdır. 

5018 sayılı Sendikalar Kanununun yeni im
kânlara göre tadil edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarını, müteferrik daha bâzı mesele
ler vardır, fakat bunları her zaman görüşmek 
kabildir, beş dakika içine sığdırmak kabil olma
dığından bunları geçiyorum. 

Yalnız, müsaadenizle mühim bir mesele üze
rinde daha duracağım. Demokrat Parti iktida
rının bilhassa son iki ay içerisinde Türk işçi-

I sini lâyık olduğu ileri seviyeye vardırmak mak-
sadiyle yüzlerce milyonu göze alarak kanun lâ
yihalarının arka arkaya Yüksek Meclise getir
mesi muhalefeti şaşırttı. (Soldan, alkışlar) İs
tanbul'da bâzı muhalefet partilerine mensup bir 
iki federasyon başkanı bu kanunları kenarda 
bırakmak ve gölgelemek için, hakikaten işe baş
ladığı günden itibaren büyük bir anlayış zih
niyetiyle hareket eden Çalışma Vekilimiz Müm
taz Tarhan'ın Bütçe Komisyonunda grev mev
zuu üzerindeki bir konuşmasını ele alarak ga
zetelerde neşriyata ve harekete geçtiler ve mu
halif, muvafık parti liderlerini merkezlerine da
vet ettiler. Bunlardan Halk Partisi lideri, işçi
mizin bugüne kadar hiçbir derdiyle alâkalan
madığı halde, davet üzerine ilk olarak merkez-
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lerine gitti, beyanat yaptı. Düne kadar unut
muş oldukları bu kütleyi bugün hatırlamaları 
da bizim için bir zevktir. Zira bu şartlan De
mokrat Parti meydana getirmiştir. Bunu her 
sahada olduğu gibi Türk Milleti, Türk işçisi bil
mektedir. Fakat, muhalefet bu mevzuu istismar 
etmek istemektedir. Nitekim biraz evvel Sayın 
înönü tamamen bir politika yapmak için kür
süye kadar geldi. Elimde vesikalar var, (Oku, 
oku, sesleri) fakat, vakit yoktur, yalnız 9 Ma
yıs 1950 meşhur istanbul seçim nutuklarını 
înönü okusunlar, hem kendileri, hem Türk Mil
leti tenvir edilmiş olur. Bunu okumanızı tavsi
ye ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türk köylüsünü, Türk işçisini, Türk Mille
tini senelerce hiçe sayanlar, bugün Allah'a çok 
şükür ki, hem işçiyi, hem köylüyü ve hem de 
Türk Milletini takdir ediyorlar. Bu bizim için', 
Demokrat Parti için şereftir, arkadaşlar. 

Çok muhterem arkadaşlar, bu işçi mevzuunda
ki hassasiyetinden dolayı hükümetimizi iktida
rımızı, ne kadar övsek azdır. Bu kürsüden bü
tün işçi arkadaşlarımızı hürmetle selâmlarken, 
sizlere de muhabbetlerimi arz ederim. Sözlerime 
burada son veriyorum. 

REÎS — Abidin Tekön. , 
ABÎDÎN TEKÖN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Halk Partisi Grupu adına konuşan 
sözcü doktor beye, 25 sene bilfiil işçilik hayatı 
olan, işçi olarak çalışan bir arkadaşınız sıfa-
tiyle Halk Partisinin iktidarı devrinde Türk 
işçisinin çekmiş olduğu ıstırapları gördüğü ha
karetleri reva görülen işkenceleri ve dünyada 
müstemlekecilik devirlerinde kölelere dahi ya-
pılmıyan ağır muameleleri huzurunuzda onların 
namü hesabına sıkılarak saatlerce burada sayıp 
dökmekle cevap vermek mümkündür. Ancak, 
yüksek kararlarınızla konuşmalar 5 dakika ola-* 
rak tahdidedildiği için Halk Partisine bu hu
sustaki cevapların verilmesini hükümetimize bı
rakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; iktidarımızın ilk büt
çe yılı olan 1951 bütçe müzakerelerinde - her 
Vekâletin bütçesi Meclisi Âlinin tetkikine arz 
edildiğinde konuşan bütün mebus arkadaşlarım 
bu vekâleti alâkadar eden mevzularda yıllarca 
ihmal edilmiş memleketimize ve milletimize bu 
ihmaller yüzünden ıstırap veren sayısız mesele
leri bu kürsüden ifade etmek suretiyle başlıya-
cağım. Yeni iktidardan birçok taleplerde bulu-
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nulmuştu. 9 ncu devreden mebus olan arkadaş
larım her halde hatırlıyacaklardır. 1951 Çalış
ma Vekâleti Bütçesi müzakere edilirken yine bu 
kürsüden Türk işçisinin ıstıraplarına tercüman 
olarak sosyal adaletin ve içtimai hayatın düzene 
girebilmesi için kanunlarımızda ve bünyemizde 
noksan olan sayısı yüzleri aşan mevzulara te
mas etmek suretiyle temennilerde bulunan ar
kadaşlar arasında bendeniz de bulunuyorum. 

1956 çalışma bütçesiyle görüyoruz ki, 1:;51 
bütçesinde işçilerimiz ve iş verenlerimizin ıstı
raplarını kısmen olsun hafifletmek için talepte. 
bulunduğumuz hususların, mevzuat ve imkânla
rın müsaadesi nispetinde birçok meseleleri hal
letmiş ve helletnıek yolundayız. Hiç şüphe etmi
yorum ki, büyük ekseriyetimiz bu vaziyetten 
müteşekkiriz. Bu bakımdan Hükümetimize te
şekkürü bir borç bilirim. Tabiî muhalefet grup
ları müstesna. Çünkü muhaliflerimize, yapılan 
ve yapılmakta olan işleri ve hizmetleri kabul 
ettirmek mümkün olamıyor. Esasen siyasi tak
tikleri her şeyi külliyen inkâr olduğu için ken
dileriyle bu hususu münakaşa etmeyi şahsi ka
naatime göre zait buluyorum. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi müsaadenizle sa
yın Hükümetimizden ve kıymetli Vekilimizden 
birkaç temennide bulunacağım. 

1. Memleketimizde beş altı seneden beri 
başlıyan büyük imar kalkınma ve sanayileşme 
hareketleri, hiç şüphesizdir ki, bir bakımdan 
Çalışma Vekâletine tevdi edilmiş olan hizmetle
rin lâyiki veçhile ifasına bağlıdır. Bugünkü 
durumu ve teşkilâtiyle vekâlet kendisine tevdi 
edilen bu büyük hizmeti ifada müşkülât çek
mektedir. Çünkü üç milyarı aşan umumi bir 
bütçe muvacehesinde, çalışma hayatını tanzim 
ile mükellef olan Vekâlet bu büyük ve ağır 
hizmeti, huzurunuza sunulan bir bütçe tahsisa-
tiyle elbette ifada güçlük çekecektir. Bu itibarla 
hazırlandığını memnuniyetle öğrendiğim Vekâ
let Teşkilât Kanununun bir an evvel Meclisi 
Âlinize takdim edilerek kanuniyet kesbetmesini 
ve bu suretle vekâletin daha verimli bir çalışma 
imkânına sahibolmasını temenni ederim. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
ÂBlDlN TEKÖN (Devamla) — ikinci te

mennim; sevgili arkadaşlar; yüksek malûmu
nuzdur ki, îş Kanunu çalışma hayatımızın tan
zimi, çalışanların yaşama seviyelerinin terfihi, 
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çalışan ve çalıştıranlar arasındaki münasebetle
rin memleket menfaatlerine hadim bir şekle 
sokulması, içtimai emniyet ve adaletin sağlan
ması için kabul edilmiş bir kanundur. Ancak 
1936 senesinde kabul edilen bu kanun gördüğü 
birçok tadillere rağmen tek parti devrinin ya
digârı olduğunu kabul eylemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, I§ Kanununun taşı
dığı tek parti hüviyetini mutlaka bertaraf ede
rek bugünkü demokratik şart ve icaplara, içti
mai emniyet ve adalet esaslarına uygun olarak, 
ıslah ettiğimiz birçok kanunlarımız gibi, bunu 
da ıslah etmeye mecburuz. Çalışma Vekâletinde 
bir komisyon tarafından tümü üzerinde çalışıl
dığını öğrendiğimiz iş Kanunu lâyihasının da 
Meclise bir an evvel sunulmasını sabırsızlıkla 
beklemekteyiz. 

Üçüncü temennim... 
REÎS — Abidin Bey, vaktiniz dolmuştur, 

efendim. 
Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; muhalefet 
tarafından son zamanlarda Türk işçisinin poli
tika pazarında bir siyasi spekülâsyon mataı gi
bi işlenmek istendiğini müşahede ediyoruz. İh
tiras mumunun sönük ışığı altında siyasi men
faat kumaşına Türk işçisinin motif olarak işlen
meye başlaması dikkate şayandır. Zaman ha
fızalarda tahripkâr tesirler icra edebilir, politi
kacılar da bu hafıza nisyanından istifadeye kal
kabilirler. Fakat hâdiselerin üzerinden hâtıra
ları nisyana uğratacak kadar uzun bir zaman 
geçmemiş olduğunu da hesaba katmamış bulu
nuyorlar. Trakya'da ve diğer devlet yollarında 
ve sayısı 60 bini geçen Havza'da jandarma dip
çiği ile ve yavan ekmekle mecburi iş mükellefi
yetini tatbik eden eski iktidarın hareketlerini, 
bugüne kadar yanlarına sokulmak isterlerse is
tesinler, işçilerimizin hafızasından silmek müm
kün olamaz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Şimdi bunlar arkadaşlar, (işçi hakları) formu-' 
lü içinde bir himaye kanadı açmışlar, bu aziz 
kütleye yanaşmak istemektedirler. Vaktiyle tu
lumlu, kasketli ve basit giyimli insanlar olarak 
bir tasnif yapmak suretiyle bu vatandaşlarımı
zın ehemmiyet ve kıymetini düşünürken, bubün 
bu vatandaşlarımızı bir mukaddes ziyaretgâh 
gibi ziyaret etmek istemektedirler. Cfrev hakkı
nın bugüne kadar işçilerimize tanınmamış olma-
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J sının bu derece istismar edilmesi ibrete şayan

dır. Bir tazyik altında, üç defa kadük olduktan 
I sonra çıkarılan iş Kanunu, Zümrüdü Anka ku-
I şu gibi ismi var cismi yok efsanevi bir mahluk 

olarak asılı durdu. Çünkü her maddesinde istik
bale ait nizamnamelere ve talimatnamelere atıf
lar yapılmıştı. Bu atıflara rağmen bu nizamna
me ve talimatnameler bir türlü çıkmadığı ve çı-

I kanlamadığı içindir ki o kanun sadece nazari 
I bir kanun olarak Zümrüdü Anka kuşu gibi raf-
I ta kaldı. Vakta ki ikinci parti meydana geldi 
I ve işçinin seçim sahasında bir kıymet taşıdığı 
I belirdi, onlara hizmet vazifesi, fikri ayaklandı. 
I 1950 ye tekaddüm eden senelerde işçi mevzua 
I tında birtakım hareketler müşahede ediliyor. 
I Bu hareketler acaba daha evvel mevcudolan ve 
I tanınması mecburi olan bir hakkın tanınmasın -
I 'dan mı, tanınması zaruretinden mi mülhemdi, 

yoksa bir iktidarın karşısında bir muhalefetin 
I belirmesi sebebiyle iktidarda kalmak kaygusun-
I dan mı idi? Takdiri size bırakıyorum. 
I İşçi haklarına taallûk eden mevzuat ve mü-
I devvenat 1950 senesinden sonraki külliyatta bu-
I lunur. Bunları birer birer sayacağım. Şimdi 
I çok haklı ve yerinde bir sual soran Refet Aksoy 
I arkadaşınım sualinin maverasında iktidara hü-
I cam eden muhalefet sözcüsüne cevap vereceğim. 
I Halk Partisi Sözcüsü sayın arkadaşım, dedi 
I ki : «Sendikalarımız çok sıkı bir murakabeye 
I tâbi tutulmakta ve inkişafına mâni olunmakta-
I dır. Sendikalarımız kanunsuz kapatılmış; ikti-
I dara. mensup işçilerle diğer işçiler arasında fark-
I h muamelelere tevessül edilmiştir.» 
I Muhterem arkadaşlar; bu sözlerin ne derece-
I ye kadar yanlış olduğunu Önünüze sereceğim.. 
I 1950 senesinde sendika sayısının kaç olduğunu 
I ve bunun şu beş sene zarfında kaça yükseldi-
U ğini Demokrat Parti sözcüsü sayın arkadaşını 
I rakamlarla izah etmiş bulunuyorlar. Sendika 
I teşekkülüne gönlümüz razi olmasa idi, sendika -
I lamı varlığından, adedlerinin çoğalmasından ve 
I her yönden olan inkişafından korksa idik bu in-
I kişaf nasıl meydana gelebilirdi"? Birçok sendi-
I kalar iş yerlerinde; bilhassa devlet sektörüne 
I tâbi olan iş yerlerinde lokal binaları tahsis edi

lir, kütüphane tahsis edilir, kitaplar verilir, 
möble verilir. Sendikaların malî bakımdan bün
yelerini kuvvetlendirmek için kendi üyelerinin 
aidatı resmî sektörler muhasebesi kanalından 

| tahsil edilir, ellerine tevdi edilir. Devlet okrak 
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sendikaların malî bünye itibariyle kuvvetlen
mesine devlet olarak dağınık ve zayıf kalması
na kararlı olsaydık bu imkânları neden dolayı 
kendilerine temin edecektik? 

Diyorlar ki : «istanbul'da kanunsuz ve se
bepsiz bir sendika kapatılmıştır. Bu itibarla 
sendika hürriyeti muhtel olmuştur.» 

Arkadaşlar; sendika hürriyeti muhtel olma
mıştır. Olsa olsa kendilerinin talebettiği imti
yaz yerine gelmemiştir. 

İstanbul'da müessif bir hâdise olmuştur. Ör
fi İdare ilân edilmiş, aslında bir kısım hürriyet
lerin tahdidi demek olan îdarei örfiye dolayı-
siyle bâzı talebe cemiyetleri meyanında bir sen
dikanın da kapatılmasına Kumandanlıkça lü
zum görülmüş, kapatılmış ve 3 ay sonra da açıl
mıştır. Sendikayı kapatan hükümet değildir, 
örfi İdare Kumandanlığı salâhiyetini kullan
mıştır. Bunun Çalışma Bakanlığı bütçesiyle bir 
alâkası da olmamak lâzımgelir. 

Biraz sonra bahsedeceğim gibi biz sendika
lara bir imtiyaz verecek değiliz. Bu arada adı 
geçen sendika muhalefet liderini huzuruna ça
ğırmış, toplantı yapmış ve işçi mevzuları hak
kında konuşmalarda bulunmuş, sendikacı arka
daşlarla beraber yaptığımız bir toplantıda bu ar
kadaş aynı meseleyi söyledi. Tek istedikleri sen
dika hürriyeti imiş. Orada bulunan diğer arka
daşları isyan ettiler, «İşçinin esas haklarına ta
allûk eden Bakandan istenecek dileklerimiz 
var» dediler. Ben kenara çekildim, arkadaşla
rı kendisini tahtie ettiler. 

Arkadaşlar, istenilen imtiyazdır. Halk Par
tisi sözcüsünün de istediği imtiyazdır. Bu mem
lekette kimseye imtiyaz verilemez. (Alkışlar) 

Diyorlar ki, sevgili arkadaşlarım, farklı mu
amele yapıyormuşuz, bir kimse ki, iktidara mü
temayil imiş, imtiyazlı imiş; bir kimse ki, başka 
partidenmiş, farklı muameleye tâbi imiş. Arka
daşlar, size, vicdanlarınıza hitabederek arz ede
yim. Bir sendikacı arkadaş Sayın İsmet İnönü'
yü, Sayın Köylü Partisi Liderini, Sayın Hürri
yet Partisi Liderini sendikaya davet etmiştir, 
bu daveti yapan arkadaş bütün işçiler nezdin-
de, iş vereler nezdinde Halk Partisine mensup 
olarak tanınır ve bu arkadaş halen bira fabri
kasında çalışmaktadır. Şimdi şu vaziyet muva
cehesinde politikanın ortasına girmiş bulun
maktadır. Buna rağmen şimdiye kadar bu arka-
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daşm hiçbir yerden işine halel gelmemiş olması 
Muhalefet Partisi Sözcüsü arkadaşımın sözleri
ni doğrudan doğruya tekzibeden bir vakıadır. 
Bu suretle Refet Aksoy arkadaşımıza arzı ce-
vabediyorum. Bu münasebetle biz Sendikalar 
Kanununu, sendikaların politika ile meşgul olup 
olamıyacağı mevzuunu tetkikten geçirdik. 

Müsaade ederseniz, Sendikalar Kanununun 
bir maddesini okuyacağım : 

Madde 5. — Sendikalar, sendika olarak, 
siyasetle, siyasi propaganda ve siyasi yayın fa
aliyetleriyle uğraşamaz. Her hangi bir siyasi te
şekkülün faaliyetlerine vasıta olamazlar. 

Madde 7. — 5 nci maddeye aykırı hareket 
olunması halinde, sendika mahkeme karariyle 
3 aydan bir seneye kadar geçici veya devamlı 
olarak kapatılır. 

Sorgu yargıcı veya mahkeme soruşturma ve
ya yargılamanın her safhasında hükümden ön
ce dahi bu gibi sendikaların faaliyetlerini men-
edebilir. 

Cumhuriyet savcıları da mahkemeden veya 
yargıçtan meni istiyebilir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; bir sendikacının 
yaptığı diğer faaliyetten bahsedeyim. Bir sendi
kacı gazetesinde yazdığı bir yazıyı okuyorum : 

l. İstanbul Basın Teknisiyenleri Sendikası 
Sekreteri ibrahim Güzelce tarafından kaleme 
alınıp 11 . II . 1956 tarihli (işçi Sesi) gazete
sinde intişar eden yazıdan pasajlar : 

«Esasen biz, sizin mensub olduğunuz parti
ye değil, sizin şahsınıza itimat ederek bir şey
ler beklemek, safdilliliğme düşmüştük... ama 
bu, bir kriz idi, kısa sürdü. Sizin mensup bulun
duğunuz parti, 6 senedir bizi aldatarak, prog
ramında yer alan demokratik hakların en tabiî
si bulunan grev hakkını bize vermedi...» 

Yine bir başka gazetede ileri bir sendikacı 
arkadaşım şöyle diyor : «Vekilliğe yeni geldi, 
vekilin kendisi ile bir salonda bir toplantı yap
tık, kendisine on numara vermiştik, şimdi aldı-
ği on numara sıfır oldu, sınıfta bırakıyoruz.» 

Yine bu sendikacı arkadaşım, bir toplantı 
tertibediyor, bu toplantıya Saym inönü Hazret
lerini de davet ediyor, inönü hazretleri bu da
vete icabet ediyor, inönü şunları söylemiştir. 

«Milletlerarası federasyona iltihakınız zaru
ridir.» Biraz sonra bunun hakkında arzı malû
mat edeceğim. (Soldan, «Bu federasyon ne yapı-



1 : 47 28.2.1956 0 : g 
yort» sesleri) Kıbrıs meselesi üzerinde müzake
reler yapmaktadır. 

Devam ediyor, diyor ki : «Grev meselesi siz 
de bilirsiniz, bizim zamanımızda ele alınmış fa
kat imhal edilmiştir.» Orada izah ediyor, di
yor ki : 

«Biz yakın zamana kadar grevi kabul etme
dik.» Şimdi burada da tavzih buyurdukları gibi, 
1953 kongremizde grevi kabul ettik diyor. Ve 
yine diyor ki : «Haklarınız bakımından ücretli 
senelik izin, tam yevmiyeli hafta tatili ve grev 
meselelerinizde size yardımcı olacağım. Bu ka
nunların çıkması için Mecliste yardımcı olaca
ğım.» "Ve burada yapılan toplantıya gazetecileri 
de davet ediyor. Gazeteciler, sendikacılar ve sa
yın muhalefet liderleri vardır. (Soldan, «hangi 
liderler?» sesleri) Söylüyeyim : Birincisi Köylü 
Partisi Başkanı, diğeri de Sayın İsmet İnönü'
dür. Şimdi bu toplantı gazetelerde yayınlanıyor, 
neşrediliyor, resimler basılıyor ve büyük bir şe
kilde tezahüre vesile teşkil ediyor. Bu kanunlar 
muvacehesinde Cemiyetler Kanununda başka bir 
hüküm vardır. O da «Cemiyetler birden fazla 
mevzuu ile uğraşamazlar». 

Madde 15. — Siyasi partilerden başka ce
miyetler birden fazla mevzu ile uğraşamazlar. 

Madde 34. — Tüzüğünde yazılı gaye ve mev
zular dışında faaliyette bulunan dernekleri ida
re edenler hakkında 10 liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

Görülüyor ki, arkadaşlarım; Sayın İnönü ve 
Köylü Partisi lideri gayet temkinli konuşuyor
lar. Köylü Partisi lideri sarahaten söylemiyor, 
bizim programımızda vardır diyor, gayet hoş 
lâflar ediyor, deftere gayet güzel yazılar yazı
yor, ayrılıyor. 

Şimdi bendeniz İnönü'den veya muhalefet
ten şunu rica ediyorum : Biz, sendikaların inki
şafını istiyoruz; bu zaruridir. Sendikacılığın 
memleketimizde gelişmesi lâzımdır. İşçi hakları 
bakımından sendikacılığın, bilhassa işçi haya
tı üzerindeki tesirleri bakımından gelişmesini 
biz çok arzu ediyoruz. Bunlar bizim güvendiği
miz teşekküllerdir. Bunlardan başka işçi temsil
cileri vardır. Bu temsilciler bizim bağrımıza bas
tığımız işçilerimizin temsilcileridir. Bu vatandaş
larımızı böylelikle, istemeden ve bilmeden politi
kanın tam ortasına getirmesinler, elimizde olmı-
yan sebeplerle, maazallah belki mahkemeler tara
fından kapatabilir. Gayretlerimiz boşa çıkar. 

Onun için bu gibi dedikoduları kaldıralım. Böy
le bir tezahüre ne lüzum vardır? İstanbul Müd
deiumumisi şu kanuna dayanarak sendikayı ka
patırsa doğru olur mu? O zaman bunun mesulü 
İnönü olur. Yapmasınlar, sendikalarımızın inki
şafı için göstermekte olduğumuz samimî gayre
ti baltalamasınlar. Belki de şimdi bize tehdit 
yapıyorsunuz diyeceklerdir. Ya hâkim karar ve
rirse? Yazık olur. 

Şimdi grev meselesine geliyorum. Günlerden 
beri ağızlarda sakız haline getirilen bir grev me
selesi vardır. Çalışma Vekâleti bütçesi' Bütçe 
Encümeninde müzakere edilirken muhalefet par
tisine mensup bir arkadaş bize sordu; «Grev 
mevzuunda şimdiye kadar ne yaptınız, neden 
grev hakkını vermediniz?» Neden yapmadık» 
izahı lâzımdı. Yapıp yapamıyacağımızm da iza
hı lâzımdı. Demokrat Parti hüviyetinde sami
miyet ikiz bir kardeş gibidir. Samimî olarak 
vakıayı söylemek lâzımgelirdi. Yoksa • (Cevabın 
tetkik edilmekte olduğu, bugünlerde geleceği) 
gibi bir şey söylemek belki mümkün olurdu. 
Ama biz her şeyi doğru söylemeyi itiyadedinen 
bir insan olarak dedik k i : Grevi neden yapma
dık? Ağır bir topu çamurlu, kaygan bir satha 
yerleştirmeden evvel zemini kuvvetlendirmek 
lâzımdır. Grev hakkını programımızda kabul 
etmiş bulunuyoruz. Bu kabul ettiğimiz haktan 
dönmüş değiliz. Grev hakkı işçinin başta ge
len haklarından biridir. İnson Hak ve Hürriyet
leri Beyannamesine katılmış ve bunu teyidetmiş 
bulunuyoruz. 

Grev hakkını şimdiye kadar niye realize et
medik? Grevi yapmak için evvelâ gelişmiş bir 
sanayie malik değiliz. Sanayimiz kundakta be
bek halinde idi. Bu sanayii, grev gibi ağır bir 
ihtilâf tedbiri ile, ihtilâfların en had tedbiri ile 
kundakta iken öldüremezdik. Grev hakkını ka
bul edebilmek için grev sebeplerini ortadan kal
dırmak zarureti vardı. Grev sebeplerini ortadan 
kaldırmak için de işçiye vermemiz gereken da
ha birçok haklar vardı. Onlara bu hakları ver
meden grev hakkını kabul ettiğimiz gün grev 
meydana gelebilir. Bırakınız bizi işçiye veril
mesi gereken hakları verelim, grevi icabettiren 
sebepler ortadan kalksın ve memleketimiz gre
vin kötü neticeleriyle derhal karşı karşıya gel
mesin. 

İkincisi, grev hakkını vermeyi icabettirecek 
sebepler henüz tekevvün etmemiştir. Çünkü 
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grev yapabilmek için sendikaların malî vaziye
tinin çok kuvvetli olması lâzımdır. Grev tatbik 
edildiği takdirde 3 gün, 5 gün bir ay işçi işini 
terkeder, o takdirde işçinin işsiz kaldığı müd
detçe işçiyi sıkıntıda bırakmıyaeak malî takate 
sahibolması lâzımdır. Bunu sağlamadan grevi 
tatbik etmek doğru olmaz. Diğer taraftan işçi
nin kalifiye olması lâzımgelir. Kalifiye işçi ol
madıkça bilhassa köyde bir iş gücü yaratmadık
ça köyden gelen vatandaşlar tarafından işçinin 
ramplâse edilmesi suretiyle grevin sıfıra mün
cer olmasını intaceder ve bu hal iş verenin ek
meğine terayağı sürmek olur. Biz iktidar parti
si olarak programımızda kabul ettiğimiz esas
ları yerine getirebilmek için her şeyden evvel 
grevi hazırlayıcı sebepleri yapmak mecburiye
tindeyiz ve o yol üzerindeyiz. Bir parti prog
ramında der ki, ilkokul çağma gelen çocukları 
yüzde yüz okutacağım. Bunu der ama, eline 
devraldığı bir varlık, bir mamelek bu isteği ye
rine getirmeye müsaidolmıyabilir. Mektep bu
lamazsa evvelâ bu eksikliğini tamamlamalı, öğ
retmen okulları açmak, onları yetiştirmek, okul
lar yaptırmak, ondan sonra programını tatbik 
etmek icabeder. Biz grev hakkını kabul edece
ğiz dediysek, bunu iktidara geldiğimizin ilk 
günü yapacağız demedik. Ancak bu hakkı ger
çekleştirmek için adımlar atmaktayız. Bunu 
Bütçe Encümeninde izah ettim, dedim ki, arka
daşlar, bu iş için şu kadar sendikacıyı Avrupa'
ya gönderdik, şu kadar iş yerinde şu kadar kurs 
açtık, dedik. Bunun mânası şudur : Biz evvelâ 
sendikacı ve işçi hukukundan anlıyacak arkadaş
ların yetiştirilmesiyle meşgulüz. Diğer tarafta 
iş gücü yaratmak için köylerde halıcılık, ipek 
böcekçiliği ve sair küçük sanatları yaymak ve 
bu suretle köylüyü köyüne bağlıyarak işçinin 
işsiz kalmasını önlemek yolunda çalışmaktayız. 
Onun için şunu, bunu yaptık, rakamları şudur 
dedik. Şimdi bu sözlerim muhalefet elinde bir 
koz gibi kullanılmakta ve ağızda bir sakız gibi 
çiğnenmektedir. 

Bir muhalefet sözcüsü başkanı sendikayı zi
yaret ederek, onlarla iş birliği yaparak bu mev
zuu buraya getirdiler. Şimdi bir ibret levhası 
olarak şunu okuyacağım, ve sözcü arkadaşımın 
bıraktığı kısımdan devam edeceğim. Bu saretle 
pek muhterem ismet Paşa'mn beyanlarının ma
hiyeti daha iyi anlaşılmış olacaktır. 
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Sayın İnönü'nün nutkunu okuyorum : 
izmir Anadolu Ajansı 4 . V . 1950 : 
Sayın Cumhur Başkanı ismet inönü bugün 

öğleden sonra saat 18 de Cumhuriyet meydanın
da şu nutku söylemiştir. 

Bu nutkun greve taallûk eden kısmı da şöy
ledir : i 

(Grev hakkı, hür işçilerin haklı bir talebi ola
rak bizim karşımıza çıkarılıyor. Bir defa grev 
hakkının esaslı bir lüzum olduğu eskisi gibi de
ğil, şimdi birçok memleketlerde bile münakaşa 
mevzuudur. Ancak ben, grev hakkının bizim bün
yemize göre lüzumlu veya lüzumsuz olduğu mev
zuunu da münakaşa etmeyi acele ve faydasız 
görürüm. Belki bir gün biz de, grev hakkını ka
bul ederiz. Fakat ondan evvel, yapacağımız işleri 
tamamlamak lâzımdır. Bugün, işçilerimiz ve işçi 
teşkillerimiz, sermaye sahibine karşı, tahkim 
usulü ile emniyettedirler. Grev hakkının tabiî 
karşılığı olan lokavt unsuru günü gününe geçi
nen ve hiç birikmiş dayanma sermayesi olmıyan 
işçilerimizi iki günde ezmek için birebirdir. 

Bu memleket baştan başa, çalışanlar ve çalış
ma teşkilâtiyle dolacaktır. Çalışma teşkilâtımızı 
daha doğum senelerinde lokavtın sefaletlerine 
mâruz bırakmamak bizim vazifemizdir.) 

Görüyorsunuz ki, bir seçim propagandası için 
mektep yapmaktan çekinmek onları baltanın ser-
bes faaliyetine terketmek ve isçileri «rev h?ıkkı 
namı altında yakın ve muhakkak sefaletlere mâ
ruz bırakmak kolay ve cazibeli mevzulardır. 

Fakat bunlar mesuliyetini bilen siyaset adam
larının göze alamıyacakları şeylerdir. 

Burada «Grevin bünyemize göre lüzumlu ve
ya lüzumsuz olduğu mevzuunu dahi münakaşa 
etmeyi acele ve faydasız görürüz.» demekle bu
nun münakaşası dahi yapılmasın, diyor. 

Şimdi bu muhterem zat 1950 senesinde bu 
düşüncede iken 1953 senesinde her sahada fikir 
değiştirdiği gibi fikir değiştiriyor ve bu mevzuun 
münakaşasını kongresine getiriyor. Ve fikir ola
rak grev hakkını kabul ediyor. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; şu nutku da 
okuduktan sonra bir mevzuu daha arz edeyim. 
Demokrat Parti Grup Sözcüsü, sayın arkadaşım 
izah etti. Bizde tahkim usulü vardır. Grev 
bir ihtilâfın son merhalesini teşkil eder. ihti
lâf toplulukla iş ihtilâfı olabilir, iş verenle iş
çi arasında ferdî ihtilâf olabilir. Hangisi olur-
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sa olsun her ikisinin yolu vardır. Birisi tah
kim yoliyle mercileri kat'eder, diğeri işçi mah- \ 
kemesine gider. Gerek tahkim sistemi, gerek 
işçi mahkemesinde işçinin bir mümessili, iş ve
renin bir mümessili mutlaka bulunur. Beynel
milel mukavelelerle de bu cihet teyidedilmiştir. | 
İş veren ve işçinin bir ihtilâfı olduğu zaman 
her iki tarafın mümessilleri mahkemeye gider
ler. iş mahkemesinde işçi hare vermez, resme 
tâbi değildir, seri muhakeme usulüne tâbidir, 
işçi mümessilinin o günkü yevmiyesi ödenir. 
Bütün bunlar 1950 senesinden sonraki mevzu
atta temin edilmiştir. İşçinin bütün halkları ke
falet altına alınmış bulunuyor. 

Mevzu hakkında sizi fazla yormamak için 
.sözlerimi burada keserken şunu da ilâve ede
yim ki, hiçbir politikaya lüzum görmeden ifa
de edebilirim ki, Grev Kanunu da elimizdedir, 
mutlaka getireceğiz. Bu yolda epey merhale 
•kat'etmiş bulunuyoruz. Mamafih bütün dünya 
memleketleri grevi kalbul etmiş de değillerdir. 
Pek çoklarında bu hak tanınmamıştır. Ayrıca 
Amerika'da da son zamanlarda çıkan ve Taft 
Hartley adı verilen bir kanunla grev nazari bir 
halde kalmış, âdeta yapılması imkânsız bir ha
le gelmiştir. 

İkinci Cihan Harbimden sonra silâh yardım
larının durdurullmasına Rusya bilhassa bütün 
gayretiyle çalışmış ve muvaffakiyet yolunu iş
çi arasına girerek, grev yolu ile sabotaj yap
makta bulmuştur. İngiltere'de, Fransa'da, İn
giltere doklarında yapılan grevler kocaman 
bir kitap teşkil eder. Bu iki mühim meseleyi 
bahsettikten sonra her iki partinin ileri sürdü
ğü bir hususa temas edeceğim. 

İktidar partisi hükümeti, ajansı vasıtasayle 
işçi vatandaşlarımıza yapmak niyetinde oldu
ğu iyilikleri veya Meclise sevik ettiği kanunları, 
ilân etmeseydi, muhalefetin elinde tenkid ve 
temennide bulunmak için bir sermaye kalmıya-
caktı. Dikkat ettim, Bütçe Komisyonunda 
her iki parti sözcüsü de ben ne söylemişsem 
bunların yapılmasını bu kürsüde temenni ede
riz diyorlar. Zararı yok, memnunuz. Kendilerine 
bize istekte bulunmak için birtakım yardımlar 
yapmışsak, hükümetin işçiler lehine çıkarmak 
istediği kanunların bir an evvel çıkmasına on
ları ikna etmişsek ve bu suretle kendilerinin bu 
dâvaları benimsemiş olmalarını temin etmişsek 
bunu şükranla karşılamak yerinde olur. 
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Gerek komisyonda ve gerekse heyeti umumi-

yede işçi lehine getireceğimiz kanunları destek-
liyecek, yardımcı olacaklar demektir, bu itibarla 
minnettar oluruz. 

Şimdi sırası ile bâzı noktaları arz edeceğim,: 
Asgari ücret tatbikatı; bu yoldaki tetkikleri

miz hazırlanmış gibidir. 
İşçi meskenleri mevzuu mühimdir. İşçi mes

kenlerini, hükümet ve iktidar olarak birinci pi-
lânda ele almak zarureti vardır. Bugünkü koo
peratif sistemi içinde yapılmakta olan işçi mes
kenleri usullerini beğenmemekteyiz. Bunu daha 
iyi bir şekle sokmak için gayretler sarfetmek-
teyiz. Çünkü bugünkü şekliyle kooperatif şöyle 
çalışmaktadır. Meselâ bin işçisi olan bir yerde 
30 -40 tane işçi bir araya geliyor, bir kooperatif 
kuruyor, İsçi Sigortalarına müracaat ediyor, 
kredi talebinde bulunuyor, Emlâk Bankası da 
ödeme kabiliyetlerine göre kredi açıyor. Yani 
yüksek ücretli, taksitleri ödiyebilecek durumda 
olanlar bundan istifade ediyorlar. Biz istiyoruz 
ki, Türkiyede en az yevmiye alan işçiden başlı-
yarak memlekette evsiz tek işçi birakmıyalım. 
(Bravo sesleri) Bütün tedbirlerimiz bu istika
mete müteveccihtir. 

Arkadaşımız pek müstehziyane bir eda ile 
«10 bin tane işçi meskeni yaptıracaktınız bir ta
ne dahi yaptıramadmız» dediler. Halbuki bu 
işe sarf edilen para bilfiil 49 milyon liradır. 
Bunu 1956 programında 73 milyon liraya çıka
racağız. Üç bin küsur ev bugün fiilen bitmiş 
ve içlerine işçilerimiz yerleştirilmiştir. 4 000 ev 
de hali inşadadır. Yani önümüzdeki mevsimde 
bunlar da evlerine geçebileceklerdir. Demek olu
yor ki on bin işçi meskeni yaptırmak programı
mız kuvveden fiile çıkmıştır. Neden bin raka
mını aldılar? Nerede, ne zaman, ne miktarda, 
hangi evlerin yapıldığı, inşalarının hangi ta
rihlerde başladığı hakkında elimizde cetveller 
de vardır., kendilerine verebilirim. 

Sigorta mevzuunda dediler ki: «sigortamız 
verimsizdir.» Affedersiniz, başınızı ağırtıyorum 
sabrınızı suiistimal ediyorum ama bunların ifa
desinde işçilerin yanlış malûmat edinmelerine 
mâni olur diye bu görüşlerin söylenmesinde lü
zum ve zaruret vardır. 

İhtiyarlık Sigortası senede 400 lira olarak 
tesbit edilmişti, biz bunu 720 liraya çıkardık. 
Kanun gelmiştir, encümendedir. (Encümenden 
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çıktı sesleri) Evet efendim, çıktı, yakında da 
heyeti umumiyeye gelecek müzakere edilecektir. 
Aylığı asgari 60 liraya çıkardık. Diğer taraftan-
da ölüm yardımını, emzirme yardımını, doğum 
yardımını birer misli artırarak 75 liradan 150 
liraya çıkardık. Bu kanun da Meclise takdim 
edildi. Daha da çıkaracağız, arkadaşlar. Ne iş 
verene, ne de işçiye yeni bir prim külfeti tah
mil etmeden, bunları kendi sigorta teşkilâtımızı 
daha rantabl hale getirerek yapıyoruz, ilerde bu 
miktarları aynı şekilde yükseltmeye çalışacağız. 
İhtiyar hale gelmiş bir işçi vatandaşımızı kendi 
yağı ile kavrularak yasıyacak hale getirmek 
İşçi Sigortalarının idealidir. 

Bu arada maluliyet maaşlarında üç misli 
bir matrah tezyidi yaptık. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar; hükümetiniz 
bütün kalbiyle işçileri düşünmekte, onların ha
yatlarını biraz daha kolaylıkla sağlıyabilmeleri 
için her türlü fedakârlıkları yapmaktadır. Şim
di, bir rakam söyliyeceğim, hayret edeceksiniz, 
sevgili arkadaşlar : Yıllardan beri işçi, yıllık 
ücretli izin hakkını talebetmekte ve bir türlü 
nail olamamakta idi. Bugün, bu kanun da Yük
sek Meclise verilmiş ve Bütçe Encümeninden 
çıkmış veya çıkmak üzeredir. Bu kanun resmî 
sektöre tesiri 100 milyon liraya yakındır. Ar
kadaşlar, 100 milyon liraya yakın bir fedakâr
lığı işçiye karşı göstermekte iktidar tereddüd-
etmemiştir. 

Hafta tatilinde, bayram günlerinde veril
mekte olan yarım yevmiye, tam yevmiyeye ib
lâğ edilmiştir. Keza bunun resmî sektöre tesiri 
40 milyon liradır. Bunu, hususi sektörle bera
ber hesabederseniz bu miktar 100 milyon lira
ya yakın bir fedakârlık demektir. Arkadaşlar, 
hükümetiniz işçiye kucak, kucak yardım etmek
tedir. 

Hava işçilerinin de İş Kanunu sahasına alın
ması mevzuunu tetkik ediyoruz. İş Kanununun 
şümul sahasını genişletmek için hazırlıklarımız 
vardır. Diğer taraftan fikir işçileri, ziraat işçi
leri keza, hususi sektörde çalışan ve adına müs
tahdem denilen bir kısım vatandaşları îş Kanu
nunun teminatı altına alacağız. Bunun da etüd-
leri yapılmış, kanun tasarıları avan - proje ha
linde hazırlanmıştır. Bu arada münferit mahi
yette sorulan suallere geçebilirim. 

Dediler ki, vekâlet sigorta binasında oturu-
yormuş, sigorta bundan müteessir oluyormuş. 

,1056 0 : 3 
Sigorta binası, bir iş hanı olarak yapılmamış
tır. Sigortanın faaliyet merkezi olarak, büro 
olarak inşa edilmiştir. Çalışma Vekâleti kendi
sinin binası olmadığından sigortanın biraz sıkı
şık oturmasını istemiş buna karşılık 41 bin lira 
kira ödemekte bulunmuştur. Bu hem sigortanın 
ve hem de işçinin lehindedir. Bu, takdir edile
cek bir mevzudur. Biz bunu yapmayıp kira ile 
dışardan bir yer bulsaydık muhalefet sözcüsü 
haklı olarak bizi tenkid edebilecekti. 41 bin 
lira kira tesbit etmişiz. Kira Kanununa göre 
belediyeye müracaat ettik, eğer belediye kirasını 
artırırsa biz de artırırız. Biz bu binanın metre 
kare itibariyle 1/6 sim, yani ikinci katın yarı
sını işgal ediyoruz. Bundan dolayı muhalefet bi
zi takdir etselerdi bizim çalışmalarımızı teşvik 
etmiş olurlardı. Tenkidler samimî olsa biz de sa
mimiyetle tenkidlerden istifade etmesini bilir, 
hatalarımız varsa onları düzeltebiliriz. Ne olur 
bir gün muhalefetten bir takdir sözü işitebilsek! 
Bu tahassürümüz ne kadar devam edecek? 

İşsizlik, ölüm sigortası kanunlarını da hazır
latmaktayız. Bunu da yakında huzurunuza geti
receğiz ve bu suretle sigorta teşkilinde .tesisle
rimiz böylece tamamlanmış olacaktır. 

Bilmiyorum daha başka emirleriniz olacak mı? 
(Kâfi sesleri) Müsaadenizle ayrılmak istiyorum. 
(Sürekli alkışlar) 

REİS — İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Çalışma Baka

nını memnun etmek ve tatlı bir hava ile konuş
maya başlamak için kendilerine takdir ve minne
timi söylemekle başlıyorum. (Bravo sesleri, al
kışlar) İşçilerin haftada yarım yevmiyelerini bir 
yevmiyeye çıkaracaklarmış ve senede dinlenme 
imkânını yine ücretli olarak temin buyuracak-
larmış. Hakikaten iyi bir hizmettir ve Çalışma 
Bakanlıkları zamanının iyi bir hâtırası olarak 
çalışma hayatımızda kalacaktır, kendilerini teb
rik ederim. Bundan sonra ikinci kısma geliyo
rum. Benim işçi sendikasını ziyaret etmemi pek 
şikâyetli bir ifade ile hikâye ettiler. Sendikalar 
Birliğine gittim. Bu Sendika Birliğinin Reisi 
zannediyorum, C.H.P. ne m'ensuptur. (Doğru ses
leri) Bunun diğer reisleri ve idareci üyeleri 
başka siyasi partilere mensupturlar. ( «Olabilir» 
sesleri) Bana işçi meselelerini vukufla, hararetle 
anlatanların başlıcası Demokrat Partidendi. Bu 
birliğin binası içinde ziyaret ettiğim sendika oda-
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larmda Cumhuriyetçi Millet Partisine mensubo-
lanları da gördüm. Nereden biliyorsun diyeceksi
niz. Nihayet politikacıyım, oraya gittiğim zaman 
onların anlatış ve anlayışlarına göre siyasi ka
naatlerini teşhis ediyorum ve bazan da soruyo
rum. Çünkü, bir mesele beni çok sevindirecek de
recede dikkatimi çekti. Kalabalık bir insan küt
lesi, her siyasi partiye mensup hararetli, vukuflu, 
ateşli insanlar meselelerini biliyorlar, iyi geçini
yorlar ve müşterek bir hayatı içtimai ve siyasi 
yaşıyabiliyorlar. Kendilerini tebrik ettim ve du
rumlarına hasret duydum. Gerçekten biz siyaset
le iştigal eden insanlar da gerek cemiyet hayatın
da ve gerek siyasi meselelerde onlar gibi iyi ge
çinip konuşabilsek, söyliyebilsek diye. (Sağdan, 
şiddetli alkışlar) 

Orada sendika birliğinde hiçbir politika yap
madım. Ama Çalışma Bakanı buyurursa ki: 
«Sizin oraya girmeniz bir politikadır» Bir parti 
lideri olarak nereye gitsem, kiminle konuşsam 
bunu bir politika diye müşahede etmek müm
kündür. Bundan kurtulmaya çare yoktur. Dik
kat buyurursanız konuşmamdan bir iki şey nak
lettiler. işçiler içine politika sokmaya matuf 
hiçbir söz sarf etmemişimdır. Şimdi Sayın Ve
kilin bahsettikleri meseleleri bana söylediler; 
«Yarım yevmiye alıyoruz, senelik ücret alma
dan dinlenemiyoruz, enternasyonel federasyo
na katılmak istiyoruz, grev hakkı istiyoruz» 
dediler. Ben de bunlar hakkında fikirlerimi söy
ledim. Esaslı bir noktaya temas ettim. Dedim 
ki, biz çalışma hayatının ve çalışma meseleleri
nin henüz başındayız. Birbirini takibeden hü
kümetler bu çalışma mevzuatını tamamlamak 
için çalışmaktadır. Biz henüz partiler arasında 
çalışma meselelerinden dolayı ihtilâf ve müna
kaşa çıkacak devre gelmemişizdir. Bugün hallo-
lunabilecek çalışma meseleleri üzerinde bütün 
partiler ittifak edebiliriz... Samimî kanaatim 
budur. Onun için onlar siyasi münakaşalara ka
pılmasınlar, dâvaları müşterek olarak takibede-
bilsinler diye teşvik etmek istedim. Ümidede-
rim ki, Çalışma Vekili bu zihniyetimi işitmekle 
memnun olacaktır. 

Ondan sonra arkadaşlar; eski hikâyeye gel
dik. Vaktiyle grev hakkı için ne düşünmüşüz. 
İzmir'de ne söylemişiz. Bunun gizli kapaklı ta
rafı yok ki. Yalnız behemehal sözlerimi ve ha
reketlerimi tenkid mevzuu yapmak için biraz 
fazla gayret ettiği için söyliyeyim ki, zikrettiği 
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ifâdelerim aleyhime değil lehimedir. Bakimi 
izah edeyim, o zaman ne demişiz?.. «Grev hak
kı lokavtı davet eder, grev hakkını vermiyoruz, 
düşünüyoruz, karar veremedik» Biz bunları 
söylemişiz. Halbuki kendileri ne buyuruyorlar. 
«Biz prensip olarak grev hakkını kabul ettik 
ama veremeyiz. Hazırlığımız yoktur.» Bunu 
hem de 6 sene sonra söylüyorlar. 

Arada bir fark daha var; 1950 de 4 veya 5 
Mayıs seçimlerin en hararetli devresindeyiz, 
Siyasetle meşgul her parti lideri veya siyaset 
adamı rey kazanmak için her girdiği cemiyette 
vaitlerde bulunuyor. Biz gidiyoruz diyoruz ki, 
biz grev hakkını veremeyiz. Fakat Demokrat 
Partinin muhterem siyasetçisi gidiyor, diyor ki 
«Biz size grev hakkım veririz.» İşçi memnun 
oluyor, ona reyini veriyor. Demokrat Parti Ça
lışma Bakanı 6 sene sonra geliyor diyor ki. 
«O zaman grev hakkını vadettik, fakat tatbik 
haline geçilemedi.» Şimdi muhterem Çalışma Ba
kanı benim lehimde mi söylüyor, aleyhimde mi 
söylüyor? Dikkat buyurun. (Sağdan, alkışlar). 

Arkadaşlar, şimdiki muhterem Galışma Ba
kanı mümtaz devlet ricalimizdendir, her vazi
fede muvaffak olmuştur. Ama siyasi hayatın 
böyle cilveleri vardır. Beyanatlarının bizim 
aleyhimize bir siyasi mevzu olarak göstermek 
istedikleri yerlerinin işçi arasında iyi tesirler 
yapmasını temenni ederim. 

Şimdi arkadaşlar, tatlı bir şefaate bağlıya
cağım. Benim ziyaret ettiğim Sendikalar Birli
ğinde, sendikada birtakım masum insanlar 
mahkemelere giderlerse artık bunun mesuliyeti 
benim olmıyacaktır. Şayet böyle bir hareket var
sa bu hava içinde lütfen vazgeçmelerini rica ede
rim. Masumdurlar, hakikatleri, meseleleri bili
yorlar, yürütmek istiyorlar. 

Bu teşekküller bir de enternasyonal konfe
derasyona, işçi sendikalarına girmek istiyorlar. 
Samimî olarak işçilerimizin, iş hayatımızın bey
nelmilel iş âlemi içinde temsilinden şeref duya
rım. 

Tahkik ettim, sordum, bâzı konferanslar ol
muş ve orada Çalışma bakanları da bulunmuş. 
Tabiî yeni iktidarın Çalışma bakanları. 

Sendikalarımızın bu beynelmilel teşekküllere 
iltihakına karar vermek, Çalışma Bakanlığının 
nezareti altında, yani Demokrat Parti iktidarı
nın Çalışma bakanları zamanında olacaksa da 
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bu dışarda bir teşekkül olduğu için, bu teşkilâ
ta iltihakları Vekiller Heyetinin karârına "bağlı 
imiş. Dedim ki; kanun böyle söylüyor, işçi teş
kilâtımızın oraya iltihak edebilmesi için Vekil
ler Heyetinin kaani olması ve karar vermesi lâ
zımdır. Bu tabiî bir muameledir, bunu tabiî ola
rak karşılamak lâzımdır. Biz şunu yapabiliriz, 
ben şahsan işçi teşkilâtımızın dışarda temsil edil
mesine kaaniim, çünkü mâni bir sebep olduğunu 
bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar size yar
dım ederiz, dedim ve işte Yüksek Meclis huzu
runda yardım ediyorum, onların iltihak etmele
rinde fayda vardır diyorum. Enternasyonal teş
kilâtta temsil edilmekten Türk işçisi mahrum 
kalmasın, hükümet tetkik buyursun, eğer işçile
rimizin dünyada şerefle temsil edilmeleri imkâ
nını bulurlarsa biz de memnun oluruz, kendileri 
de memnun olurlar. (Sağdan, bravo sesleri, şid
detli alkışlar). 

RElS — Hükümet. 
ÇALIŞMA VEKÎLÎ MÜMTAZ TARHAN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; gayet 
kısa arzı cevap edeceğim, müphem bir nokta kal
mamalıdır. Biz înönü Hazretlerinin nutkunda 
bir tezadı belirtmek istedik. Yani evvelce, «1350 
senesinde katiyen grevi münakaşa dahi edemem 
grev bir felâket olur» diyen arkadaşımızın 1953 
senesinde fikir değiştirmeleri şayanı hayrettir. 

tSMET İNÖNÜ (Malatya) — Hatırımda kal
dığına göre o zaman belki bir gün kabul ederiz 
demişimdir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey 
müdahaleleri niçin önlemiyorsunuz ? 

REÎS — Sadettin Bey, bu asabiyetiniz ne
dir? 

ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; burada ı 
şayanı dikkat olan nokta kendileri grevi asla 
kabul etmemişlerdi, biz grevi programımıza koy
duk ve grevi tatbik etmek için tekerleğimizi yo
la koyduk, yani gidiyoruz. Bizim gittiğimiz isti
kamet grevi kabul eden programımızın gerçek
leştirilmesi istikametidir. Ama onların ki ile bi
zim ki arasında fark var, onlar 1953 te kabul et
tiler. 

Onlar 1950 de asla kabul edilmez dedikleri 
halde biz 1946 da kabul edeceğiz demiştik. Tat
biki için de iktidara gelince de bu maksatla ça
lışmalarımıza başladık. Hayli merhaleler de ka
ti'ettik. Aradan bir seçim devresi geçti; bizim ça- ' 
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I lışmalarımızı bilen millet yine bizi seçti. Bina

enaleyh bu farkın tesbit edilmesi zarureti var
dır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

ikinci noktainazar konfederasyon meselesi
dir. Kısaca arz edeyim. Beynelmilel mahiyette 
iki konfederasyon var, biri sol, biri de hür mil
letler konfederasyonu. Biri demir perde gerisi 
işçi konfederasyonu, diğeri hür işçüer konfede
rasyonu. Beynelmilel konfederasyon toplantıla
rına bizim birliğimizin katılması için hükümetin 
karar vermesi lâzımdır. Bundan hükümetiniz 
müctenip değildir. Ancak geçen seneki toplan
tıda biri teokratik devlet bünyesinin münaka
şası, ve Kıbrıs meselesinin münakaşasının bahis 
mevzuu olacağını tesbit ettik, işçinin siyasetle 
uğraşmasını kanunlarımız sarahaten meneder-
ken, Kıbrıs gibi Türk âmme vicdanının hassa
siyetle üzerinde durduğu en mühim bir mevzu
da; siyaset adamının, diplomatının dışında her
hangi bir federasyon temsilcisini, devleti temsil 
etmek üzere göndermiyeceğimiz gibi esasen 
Türk işçi temsilcisini mevzu dışında emri vâki-
ler karşısında da bırakamazdık. Benim, kanu
nun, işçilerin yalnız kendi iş hayatı ile meşgul 
olmasını âmirdir. Onu Kıbrıs meselelerinin gö
rüşüldüğü bir memlekette Türk temsilcisi olarak 
göndermek suretiyle kendimizi kanun muvace
hesinde tezada düşürmek elbette uygun olmaz
dı. Mantık ve kanun bizim içih rehberdir. Dı
şarıya işçi göndermekten neden korkalım 1 150 
işçiyi Amerika'ya bir o kadarını Avrupa'ya gön
dermişiz. Daha altı işçinin Amerika'ya gitme
sine dün karar verdik, işçilerimizin Avrupa'ya 
gitmesinden korkumuz yoktur. Türk işçisi 
sol cereyanlara asla kapılmaz, o, vatanperver
dir. O, milliyetperverdir. Bu cereyanlardan ken
disini kurtarmasını gayet iyi bilir. Hiçbir za-

| man soldan gelen cereyanlara kendisini kaptı
racak bir kâğıt parçası değildir. O itibarla 

I Türk işçisini Avrupa'ya, Amerika'ya gönder-
| mekte asla tereddüdümüz yoktur. Eğer gönder-
| medikse mücerret ruznamesi siyasi maddeleri 
j ihtiva ettiği için, işçi haklarını bir tarafa bıra

karak bir vesile ile işi Kıbrıs'a intikal ettirmek 
suretiyle birtakım kararlar alarak ihdas edil
mek istenilen emrivakilere mukabil tedbir ol
mak üzere gönderme4ik. Yoksa gönderilmeleri 
hiçbir zaman bizim için bir mahzur teşkil et
mez, ama yalnız işçi meselesiyle meşgul olduğu 
takdirde. (Soldan, alkışlar) 
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REÎS — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar; Halk Partisinin, Hürriyet Partisi
nin ve Demokrat Partinin sözcüleri, konuştu
lar. Halk Partisi Sözcüsüne hitaben bir, iki mâ
ruzâtımı burada arz etmiş olacağım. Yalnız he
men şunu arz edeyim ki, Demokrat Parti işçiye 
muhabbetlidir, Demokrat Parti işçi dâvalarım 
bir nizam ve kanun içine sokmuş bulunmakta
dır. 

Şemsettin Sirer, Allah gani gani rahmet ey
lesin, nur içinde yatsın, Sayın înönü daha ev
vel hatırlatmış oldu, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı zamanında işçi dâvaları için ciddiyetle 
çalışan, işçi hak ve hukukunu, politika zaviye
si dışında gören tek Çalışma Bakanı idi. (Bra
vo sesleri) 

C. H. P. Sözcüsüne hemen buradan hitabe
deyim, dikenlikte olan Türk işçisi 1950 den son
ra çiçekliğe gelmektedir. Hangi işi yapmadık? 
Ücretli hafta tatili, yevmiyelerin tezyidi, ih
tiyarlık, analık sigortaları, ve saire, vaktim 
dar, hepsini arz edemiyeceğim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Vatandaş 
gıpta ediyor. 

SUAT BAŞOL (Devamla) —Binaenaleyh, 
her yerde, her zaman ve her işte sosyal dâvalar
da Türk işçisi lâyık olduğu mevkiye gelmiştir 
ve daha da çok gelecektir. 

Size kısa bir misal arz edeceğim. Dünya 
Sağlık Teşkilâtı Genel Sekreteri Saym bir dok
tor geldi. Bu, Türkiye'deki bütün sosyal tesisle
ri geziyor ve nihayet Zonguldak'a geliyor, tet
kiklerde bulunuyor, müşahedelerle meşbu ola
rak dönüyor. «Türkiye'de sosyal tesisleri gez
dim, fevkalâde idi. Zonguldak'a geldim, Türk iş
çisinin barınmasında, yemesinde ve içmesinde 
gördüğüm mükemmellik ve sosyal üstünlük kar
şısında öğretmekle mükellef olduğum bir dâva
yı öğrenmiş olarak Amerika'ya döndüm.» di
yor. Bunda Halk Partisinin de emeği ve hissesi 
de vardır. Çünkü işçinin himaye tedbirleri ve 
işçi dâvaları Zonguldak'ta 1937 de başladı. Bun
ları inkâr etmek memleket çocuklarına yakış
maz. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsünü günahkâr bulurum. Burada Hürriyet 
Partisinin Sözcüsü gibi hakikati ifade etmesi 
'lâzımgelirdi. 

ÎSMET 1ÖNÜ (Malatya) — Sözcü değil, 
ben söyledim. 

1İÖ6 § : t 
SUAT BAŞOL (Devamla) — Sayın Paşam, 

size hürmetim vardır. 
REÎS — Suat Bey, o sözü, sözcü değil, ben 

söyledim, diyorlar. 
SUAT BAŞOL (Devamla) — îsmet Paşa 

Hazretlerinin grev sözüne bir cevap vereceğim. 
Paşam siz siyasette ordinaryüs profesörsünüz. 

(Sağdan, alkışlar) Bu işi yapmayı hedef ittihaz 
ettiğimiz için böyle konuşuyorsunuz. Ve grevi 
kabullendiğinizi ifade ediyorsunuz, bu da sizin 
bir politikanızdır. 

Sayın arkadaşlar; işçi dâvalarında daha ne 
kadar dert ve dilek varsa onları yapmaya ka
rarlıyız, azimliyiz ve Türk işçisine siyasi kana
at ve içtihatları ne olursa olsun onları bağrımı
za basmak bizm vazifemizdir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Yüksek Riyasete 
Çalışma Bütçesi üzerindeki müzakereler kâ

fidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif eyle
riz. 

Urfa Gazianteb 
Hasan Oral Süleyman Kuranel 

REİS — Takriri kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Fasıllara geçiyoruz. 

P. 

101 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy-enler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeriier... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 4656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Bt-

12 000 

1 979 227 

252 050 

220 000 

53 640 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırhlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler...' Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

86 590 

21 100 

28 400 

45 000 

9 500 

51 500 

128 650 

7 000 

363 500 

¥. 

5 000 

10 000 

6 000 

51 500 

416 

420 

451 

452 

453 

501 

502 

601 

6 : 3 

Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5521 ,sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek öde
meler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1951 -1954 yılları borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4887 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve îşçi Bulma Kuru
muna yardım 

İ te 

165 000 

35 600 

14 000 

4 000 

171 500 

1 000 

1 200 

150 000 

CEMAL KIPÇAK — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Beynel

milel mevzuat içerisinde mevkii.: bulunan ve 
memleketimizde de hayırlı bir iş gördüğü tes-
bit edilmiş bulunan bu müessesenin gördüğü 
hizmetin mahiyeti tamamen âmme hizmetidir. 
Ve Çalışma Vekâletinin bünyesinde hakikaten 
faydalı vazife görmektedir. Yalnız beynelmilel 
teşkilâtta bu teşekkülün aldığı vazife bizdekin
den çok daha üstündür. îşçi vasıflarının tâyin 
edilmesi ve bu vasıflara göre işçilerin tevzi edil
mesi gibi eok kıymetli çalışmalar beynelmilel 
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laaliyet sakasında kendini gösteriyor. Vaktimiz I 
dar olduğu için burada arîz amik izahına geç
miyorum. Yalnız bizde bir şey var, bu müesse
senin tediye imkânlarında kolaylık olsun, diye 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyeti 
içinde murakabesini ifa etmekteyiz. Tahsisatı 
kısmen belediyelerden ve kısmen vekâletten te
min edilmektedir. Bunun tahsisatını vekâlet 
bütçesinden toplu olarak derpiş etmek ve ha
kiki ihtiyaçlara uygun miktara iblâğ etmek su
retiyle esasen faydalı olan çalışmalarını daha 
geniş mahiyete sokması icabeder. Bunu vekâ
let de nazarı itibara alırsa bu faydalı müesse
seyi takviye etmiş olur. Bu sene bütçesinde böy
le bir teklif gelmedi. Yalnız bir kısmını, tazmin 
mevzuunda, kendisine yardım olarak tekabül 
ediyor. Gelecek sene, toplu olarak bunların mas
raflarını bütçeye koyarak, murakabesini ikti
sadi Devlet Teşekküllerinden çıkarıp bütçe 
içinde, bütçe icaplarına uygun bir şekilde bün
yesi içinde yapılması uygun olur. Bu suretle 
murakabesi umumi mevzuat içinde cereyan 
eder. Yoksa bu kıymetli müessesenin bugünkü 
şekliyle idare ve murakabesi doğru değildir. 
Gelecek sene bütçesine alınmasını bendeniz uy
gun görüyorum. Sayın vekâletin de nazarı dik
katini celbederim. 

REİS — 601 nci faslı reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 
birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı olan iki 
yıllık müddetin dört yıl uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası 
(İ/381) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Maden Kanununun 156 ncı maddesinin bi

rinci ve üçüncü fıkralarında yazılı olan iki yıl
lık müddetin uzatılması hakkındaki kanun lâ
yihasının ruznameye alınarak tercihan ve müs-
tacelen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu 

REİS — Lâyihanın ruznameye alınarak tak-
dimen görüşülmesini reyinize arz ediyorum : 

(1) 93 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

j 3 . III . 1954 tarihli ve 6309 numaralı Maden 
Kanununun 156 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 

i hakkında Kanun 

MADDE-1... — Maden kanununun 156 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafın
dan tetkik ve arama ameliyatı yapılmak üzere 
2804 sayılı Kanunun 7 nci maddesine müsteniden 
hiçbir kimseye taharri ruhsatnamesi verilmemesi 

I kararlaştırılmış olan saha ve madenler aşağıda
ki hükümlere tâbidir. 

a) Bu saha ve madenlerden toryum, uran
yum gibi radyoaktif madenlere, volfram ve taş-
kömürüne aidolanlar hakkındaki memnuiyet bu 
kanunun meriyet tarihinden itibaren iki yıl, di
ğerleri hakkında bir yıl daha devam eder. 

I Mezkûr saha ve madenler için arama ruhsat-
I namesi, yukardaki müddetler içinde İktisat ve 

Ticaret Vekâletine müracaat ettiği takdirde, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilir. 

Taş kömürü sahası, iki yıl müddet içinde İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesinin sahasına ilhak edilebi
lir. 

b) Yukardaki fıkralarda yazılı saha ve ma
denlerden bulunmuş sayılacak olanların işletme 
hakkı, İktisat ve Ticaret Vekâletinin tebliği tari
hinden itibaren altı ay içinde taleb ettiği takdir
de tercihan Etibanka verilir. 

c) Mezkûr müddetlerin hitamında veya hi
tamından evvel aramalara serbest bırakılacak sa
ha ve madenler Resmî Gazete ile sahanın bulun
duğu vilâyette çıkan bir gazetede, gazete çıkmı-
yorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yapılan 
ilânlarda gösterilecek açılma tarihinden itiba
ren o saha ve madenler aramalar için serbest 
hale gelir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren meriyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Ettniyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize a iz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, kanun tasvip Duyurulmuştur. 

C İşletmeler Vekâleti Bütçesi 

10. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/365) (1) 

Devam ediyoruz. 
REÎS — Her iki bütçenin heyeti umumiyesi

nin müzakeresine başlıyoruz. 
Söz alanların isimlerim okuyorum. 
C. H. P. Meclis Grupu adına İbrahim Us, 
Hürriyet Partisi adına Enver Güreli, 
Demokrat Parti Meclis Grupu adına Necmi 

İnanç, 
Hüseyin Balık, 
Himmet ölçmen, 
Hasan Hayati Ülkün, 
Sıtkı Koraltan, 
Muhlis Ete, 
Ali Çobanoğlu, 
Cemal Tüzün. 
C. H. P. Meclis Grupu adına İbrahim Us, bu

yurun. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA İBRAHİM US (Kars) — Muh
terem arkadaşlar; 

1956 bütçe müzakereleri vesilesiyle İş
letmeler Bakanlığı faaliyet sahasına giren 
mevzular üzerinde durarak temenni ve ten-
kidlerimizi C. H. P. Grupu adına arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hepinizin de bildiği üzere İşletmeler Bakan
lığı faaliyet sahası içinde millî iktisadımızın en 
hayati işleri toplanmış bulunmaktadır. Bu ba
kanlık her şeyden evvel memlekette ferdî teşeb
büsün yetişemediği ve memleketin ihtiyaç duy-

(1) 71 sayûı matbua zaptın $onunda*kr. 

duğu sahalarda istihsal yapan, devlet müessese
lerinin tesisini, yürütülmesini kontrol eden bir 
mevkidedir. Bir bakımdan sınai kalkınmamızın 
birçok imkânları ve şartları İşletmeler Bakan
lığının faaliyetleriyle sağlanacaktır, denebilir. 
Çünkü yeraltı servetlerimizin istihsali ve kıy
metlendirilmesi bize zengin bir döviz kaynağı 
sağlar, öteyandan millî sanayi hammaddelerini 
vermekle yerli imalâtımızın gelişmesini emniyet 
altına alır. Kendi ihtiyaçlarımız için yerli ma
mullerimizin kullanılması ve millî ekonomimiz
de ehemmiyetli miktarlarda döviz tasarrufunu 
sağlıyacağı bir hakikattir. 

Ehemmiyeti ve tesirleri bu derecede şümullü 
olan bir bakanlığın faaliyetlerinin gerçekten 
verimli olabilmesi için her şeyden evvel bu fa
aliyetlerin kendi şartlarımıza, zaruretlerimize 
ve imkânlarımıza uygun bir şekilde bir progra
ma bağlanmış olması icabeder. Bu programın 
içerisine alman madenciliğe, sanayie ve enerji 
istihsallerine aidolan bütün faaliyetlerinde tek 
tek hem teknik, hem ekonomik, hem de finan-
siyel olmak üzere plânlarının hazırlanması baş
ta gelen prensibolmalıdır. Bunun yanında Ça
lışma Bakanlığının faaliyetlerine ait program 
ve plânlarının bütün bir iktisadi kalkınma ha
reketleriyle ayarlanmış ve koordine bir hale 
sokulmuş olması gerekir. Ama ne İşletme Ba
kanlığını ve ne de hükümeti bu anlayışa henüz 
vâsıl olmamış görmekten sadece üzüntü duy
maktayız. Bu hususu biraz sonra üzerinde dura
cağımız münferit konularda belirtmek mümkün 
olacaktır. 

Yüksek Meclisin dikkatine arz etmek iste
diğimiz ilk gerçek, İşletmeler Bakanlığının ele 
aldığı tesis teşebbüslerinde göze çarpan yanlış
lıklardır. Sanayi ve iktisadi inkişafımızın icabı 
gibi takdim edilen tesislerin ezcümle fabrika
ların ekonomik kaidelere ve sadece iktisadi 
maksatlara göre ele alındıkları hakkındaki ka
naatimiz tam değildir. 

Bu böyle olduğu için her teşebbüsün önce
den bir finansman plânı bulunmamakta; teşeb
büs başladıktan sonra altından kalkamıyacağı-
mız yatırım zorluklariyle karşılaşılmaktadır. 
Bunları enerji tesislerinde, çimento sanayiinde 
ve diğer tesislerde müşahade etmek mümkün
dür. 

Umumi olarak şunu da belirtmek isteriz ki; 
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tesisler, programlı ve plânlı yürütülmediği ve 
finansman kaynakları önceden emniyet altına 
alınmadığı için memleketimize çok pahalıya mal 
olmaktadır. Bugün başlamış olan enerji istihsa
line ait tesislerin milletimize neye mal olacağı
nı oturup hesaplarsak memleketin altına girdi
ği yüklerin ne kadar ağır olduğunu kolayca an-
lıyabiliriz. 

Kanaatimize göre İşletmeler Bakanlığının 
ilmî ve teknik bakımdan başlıca konusu M. T. 
A. dır. Bu müessesenin memleketimize bugüne 
kadar faideli hizmetler gördüğü muhakkaktır. 
Fakat müessesenin faaliyetlerinin yapılmakta 
olduğu iddia edilen hamlelerle mütenasip bir 
şekilde genişlemediği göze çarpmaktadır. Te
menni olunur k i : M. T. A. daha geniş faaliyet
lerde bulunabilecek bir teşkilâta malik olsun. 
Bu da şüphesiz mevzuu ciddî surette ele almak 
yeni şartlarımıza ve zaruretlerimize göre işi 
planlamakla mümkündür. Halbuki M. T. A. nm 
(reorganizasyon) faaliyetlerinin genişletilmesi 
şöyle dursun hizmetlerini daraltacak şekilde 
bütçesinden 2 milyon lira indirme yapılmıştır. 
Bizim düşüncemiz bu teşekkülün İşletmeler Ba
kanlığının geniş faaliyetlerine yetebilecek bir 
bünyeye ve kuvvete ulaştırılmasıdır. Bu meyan-
da memleket yeraltı servetlerinin tesbiti husu
sunda çalışmalara istikamet verebilmek için ilk 
önce memleketin jeolojik haritasının ikmali 
gerekmektedir. 

Şimdi İşletmeler Bakanlığının faaliyet saha
sında bulunan başlıca ehemmiyetli gördüğümüz 
maden işletmeleri üzerinde durmak isteriz. Ma
den işletmeleri arasında hiç şüphe yok başta kö
mür bulunmaktadır. Maden kömür havzasının 
amenajman plânları 1948 yılında tecrübeli yer
li ve yabancı uzmanların çalışmalarıyla ikmal 
edilmiş, Kozlu'da yeni kuyu açılmış, Zonguldak 
limanı inşaatına başlanmış ve bu plânların ihti
va ettiği mekanizasyon programları icabı olarak 
istihsal vasıta ve teçhizatının iç ve dış finans
man imkânları hazırlanarak kısmen siparişleri 
yapılmış malzeme ve teçhizat peyderpey gelme
ye başlamıştı. 

1950 den sonra Zonguldak kömür havzasın
da göze çarpan hâdise teknik personel kadrosun
da yapılan ameliyelerdir, öteden beri çalıştırıl
makta* olan ve tecrübe edilmiş bulunan mütehas
sıs elemanlar siyasi mülâhazalarla zaman zaman 
^Şten uzaklaştırılmıştır. Böylece havzanın faali- , 
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yetlerinde bir istikrarsızlık başgöstermiştir. 
Halbuki tamamiyle teknik ve ekonomik mevzu
larda hizmet alan ihtisas adamlarının politik 
mülâhazalarla vazifeden uzaklaştırılmalarının 
büyük bir işletmenin teknik faaliyetlerini ak
satması bakımından doğru bulmuyoruz. Bundan 
başka evvelce yapılmış olan amenajman plânla
rı tamamlanamamış, bunların gerektirdiği ve si
parişi verilen vasıtalar ve malzemenin de uzun 
zaman montajları yaptırılamayıp bekletilmiştir. 
İşte bu sebeple evvelce hazırlanan plâna göre 
1955 yılında 7 milyon tona çıkması plânlaştırı-
lan istihsal bu hadde yükseltilememiştir. Asıl 
mühim olan nokta amenajman ve mekanizasyon 
için yatırılan 100 küsur milyon liralık bir ser
mayenin âtıl kalmasıdır. Bunun faizi ve amor
tismanı ise ayrıca bir yük teşkil etmektedir. Bu
gün mevcut tesislerin devam ettirilebilmesi için 
gerekli olan malzeme dahi getirtilememekte ve 
tesisler zorlanarak çalıştırıldığı için ömürleri de 
kısalmaktadır. 

1949 yılında işletmede takriben 27,5 milyon 
tonluk bir kömür ihzaratı yapılmıştı. Mütakıp 
yıllarda işlenecek kömürler; galeriler açılarak 
yeni kömür yatakları hazırlanmış, bununla gün
lük istihsal emniyet altına alınmış bulunmak
taydı. 1950 den beri bu işletme şartlarına riayet 
edilmemiştir. Alman ihzarat bir mirasyedi gay
retiyle harcanmıştır. 

Evvelce yapılan hazırlıklara göre kömür iş
letmesi lâyıkiyle yürütülemediğihden bütün o 
ihzarat zaruretler saikasiyle israfil bir şekilde 
harcanmış hattâ memleketin savunması için ha
zırlanan ihtiyat stoklar bile sıkıntı duyulduk
ça sarf edilmiştir. 

Bütün bu ileri sürdüğümüz tenkidler karşı
sında belki kömür istihsalinin eski yıllara nis
petle rakam olarak artırıldığı ileri sürülebilir. 
Nitekim bu, türlü vesilelerle tekrar edilmekte
dir. Bu sebepten istihsalin bir gerçeği üzerinde 
daha ehemmiyetle durmak isteriz. 

1950 den sonra piyasaya yüksek küllü tuve-
nan kömürü vermek suretiyle istihsalde yapıldı
ğı iddia edilen artış, mübalâğalı rakamlarla ifa
de edilmiştir, tuvenan kömürde çıkarıldığı bil
dirilen, 5,7 milyon ton kömürde, kül nispeti do-
layısiyle aynı şekilde mübalâğalıdır, israfil şe
kilde sarf edilmesi ve onun yanında kömürün su 
ve kül nispetinin artırılmasır yükseltilmiş olan 
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kömür istihsalini gerçek bir gelişmenin mesut 
bir neticesi saymaya imkân yoktur. 

İstihsal edilen kömürde yukarda arz ettiği
miz üzere kül nispetinin artması türlü bakım
lardan zararlı olmaktadır. Bu yüzden Karabük'
te çelik ve pik istihsali müteessir olmuştur. Ev
velce muayyen miktar pik ve çelik istihsali için 
600 kilo kömür sarf edilirken bugün bu miktar 
1 000 kiloya çıkmıştır. Devlet Demiryollarında 
ise ton kilometre başına 50 kilo olan kömür sar
fı 84 kiloya yükselmiş bulunmaktadır. Bütün 
bunlar hem nakliyenin hem de sanayiin istih
sal masraflarını ehemmiyetli bir surette artır
mıştır. Diğer taraftan kül nispetinin yükselmesi 
onların naklinde de ayrıca zararları mucibol-
maktadır. îiu konuda ciddî etüdler yapıldığı 
takdirde münhasıran kömürdeki kül nispetinin 
fazlalığı yüzünden 500 bin tonu aşan bir kül 
nakliyatına meydan verildiği anlaşılır. 

Taş kömürü mevzuunda buraya kadar az et
miş olduklarımızla memlekette bu maddenin bir 
döviz kaynağı haline getirilmesi işinin gerçek
leştirilemediği anlaşılır. Kömürün bir ihraç mad
desi haline getirilmesi şöyle dursun bu gidişle 
memleket ihtiyaçlarının bile selâmetle karşılan
ması şüpheli bir durum arz etmektedir. Bu iş
letmenin her yıl ayrıca zararla çalıştığı da ma
lûmdur. Kömür fiyatlarının artırılmış olmasına 
rağmen zarar kapatılamamıştır. 

Memleketimiz için kömür mevzuunda ana 
prensip taş kömürün gittikçe daha ziyade ihraç 
maddesi haline getirilmesi ve memleket işçi sa
nayiinde ve enerji istihsallerinde daha ziyade 
linyitlerden faydalanılması esas tutulmak gere
kir. Bu öteden beri göz önüne alınan bir pren
siptir. Nitekim vaktiyle kurulmuş olan Kayseri, 
Nazilli fabrikaları ve izmir'deki bâzı sanayiin 
linyit yakıtına dayanılarak kurulmuş olması 
bunu gösterir. Fakat bir aralık bu prensibin 
gözden ırak tutulduğunu ve bâzı sanayiin taş 
kömür yakıtına istinaden kurulduğunu belirtmek 
isterim fakat şimdi bu prensibin ehemmiyetle 
dikkate alındığı ve taş kömür üzerine kurulmuş 
olan sanayiin linyit yakıtına göre tadil edilmekte 
bulunduğu vekil tarafından encümende ifade 
edilmiştir. Bunu memnuniyetle karşılar ve ger
çekleştirilmesini temenni ederiz. 

Garb linyitlerinin evvelce hazırlanmış olan 
amenajman plânlarına göre işletilmesi ve bu 
plânların ikmaline ealışılmasiyle istihsal işleri-

.1950 C : 3 
nin geliştirdiğini memnunlukla ifade ederiz. 
Seyitömer havzasında etüdlerin yapılmakta olu
şu ve plânların hazırlanması sevindiricidir. An
cak yeni kurulacak sanayiin linyite dayanması 
takdirinde, dâvanın bu yeni istihsallerle tam bir 
şekilde halledilmiş sayılamıyacağı aşikârdır. 
Memleketimizde birçok linyit yatakları olduğu 
bilinmektedir. Bunlar da yurt içinde dağılmıştır. 
Linyit mevzuunda ısıtma yakıtı olarak bu mad
denin kullanılması, birket yapılması işine ayrı bir 
önem verilmelidir. Halbuki bu mevzu Türkiye 
için ehemmiyeti türlü bakımlardan ölçüsüz de
recede büyüktür. Linyitin büyük ölçüde ısıtma 
yakıtı olarak kullanılmasından Türkiye sağlık, 
sosyal ve iktisat bakımından çok faydalanacak
tır. Asıl mühim ormanlarımızın tahribi büyük 
ölçüde azalacak, hayvan gübresi yakan vatandaş
lar da bu maddeyi toprağa vermek imkânlarını 
bulacaktır. 

Madenlerimizden bakıra ait faaliyetler de 
henüz gereği gibi geliştirilememiştir. Bir kere 
şunu açık olarak ifade etmek isteriz ki, bugün
kü tesisatiyle Ergani Bakır Madeni İşletmesinin 
ancak daha 3 - 5 sene çalışabileceği söylenmek
tedir. Bu işletmenin devamını sağlamak için te
sis bakımından ve civarda mevcut zuhuratın 
tesbiti ve ihzaratmm yapılması zaviyesinden 
vaktinde tedbir almak lâzımdır. Yeni bakır zu
huratı üzerindeki araştırma faaliyetlerine ge
çilip geçilmediği ve mahiyeti hakkında tam bil
gimiz yoktur. Korkarız ki, bu gidişle birkaç 
yıl sonra döviz kaynağımız olan bakırdan mah
rum kalmış olalım. 

Murgul İşletmesinde ise civarda cevher ya
takları bulunduğu söylendiği halde bunların 
tesbiti ve işletmenin tevsii hususlarında ciddî 
faaliyetler görememekteyiz. Şimdiye kadar hav
zanın gerçekten bakır serveti ile zengin olup 
olmadığı ve işletmeye müsait bulunup bulunma
dığı tâyin ve tesbit edilmeli idi. 

Yeni maden kaynaklarımızdan son zaman
larda Uludağda volfram madeninin bulunduğu 
öğrenilmiştir. Bunun esas itibariyle bir yabancı 
şirkete verildiği veya verilmek üzere olduğu 
da söylenmektedir. Mütehassısların mütalâa
larına göre volfram madeninin ihracı ve işletil
mesi komplike tesislere ve büyük yatırımlara 
ihtiyaç göstermemektir. Bunu yerli sanayiin ve
ya devletin kolayca başarabileceği söylentileri-
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ne rağmen volfram madenî gibi ehemmiyetli bir 
kaynağın ihracı çok basit olduğu halde yaban
cı sermayeye bırakılmasını yerinde görmek 
mümkün değildir. Bunun kendi müteşebbisleri
mizle veya devlet işletmesiyle kıymetlendiril-
meşini doğru buluruz. 

Demir madeni konusunda memleketimizin 
büyük imkânlara malik olduğu öteden beri ba
his konusu edilir. Fakat bugüne kadar yalnız 
Divriği maden ocakları bir kaynak olarak kul
lanılabilmektedir. Bu madenin civarında daha 
geniş yataklar bulunduğu zahurattan anlaşıl
mıştır. Fakat bunun bile ciddî araştırmalarla 
henüz katiyet haline getirilmemesi düşündürü
cüdür. 

Türkiye, yeni ve zengin döviz kaynakları 
bulabilmek için demir madeni mevzuunu daha 
esaslı ve enerjik şekilde ele almak zorundadır. 

Demir sanayiimize gelince; bu sanayiin ana 
müessesesinin Karabük olduğu malûmdur. An
cak Karabük'teki Demir ve Çelik sanayiimizin 
henüz yetecek imalâta başlatılamadığı da bir 
hakikattir. Evvelce bu sanayiin 3 veya 4 mer
halede tevsii kararlaştırılmıştı. Şimdiye kadar 
bunlardan kok imalâtının tevsii, zinter tesisler 
ve bir blok hadde ilâvesi işleri ikmal edilerek 
bilinci merhalenin tevsii tahakkuk ettirilmiş-" 
tir. Fakat diğerleri henüz başarılmış değildir. 
Memleketimizin muhtelif ebattaki çubuk demir 
ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu söyleme
ye hacet yoktur. Her yıl 20 bin tondan fazla 
çubuk demir ithal edilmekte ve bunun için dö
viz verilmektedir. Bundan kurtulmak için evvel
ce kararlaştırılan tevsi işlerinin süratle başarıl
ması gerekir. Kanaatimizce bu iş, yeni tesisler
den Önce gelir. Takas yolları ve sair suretlerle 
memleket için menfaatli olmıyan mamul demir 
ithalinden kurtulmanın tek yoludur. 

Son zamanlarda memleketimizin muhtacol-
dıığu traktörlerin yurt içinde kurulan sanayii 
ile temin edileceği ilân edilmişti. Bu konuda 
söylenenler Türkiye'de motor sanayiini gerçekleş
tirileceği ümidini ve itibarını vermekte idi, ger
çekten de şimdi bir Türk Traktör Fabrikası adı 
ile bir işletme faaliyette bulunmaktadır. Haki
kati açık olarak belirtmek lâzmıgelirse bu işlet
menin bir fabrika olmayıp sadece hariçten ge
tirilen traktör parçalarının montajını yapan 
bir atelyeden ibaret olduğudur. Bu sayede mem
leketimizle iş birliği yapan firma- Amerika'da 
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imal ettiği traktörleri birçok kolaylıklarla yur
dumuza ithal imkânını bulmuş, ayrıca da montajı
nı ve iç piyasada satış masraflarını bizde kuru
lan müesseseye yüklemiş bulunmaktadır. Neti
cede traktörler bize ucuza değil daha ziyade 
pahalıya mal olmaktadır. Bizim için asıl olan 
memleketimizde gerçekten motor sanayiinin ku
rulması ve traktörlerin Türkiye'de yapılması 
imkânlarının bulunmasıdır. 

Memleketimizde son yıllarda büyük hamle 
yapıldığı söylenen çimento sanayii mevzuuna 
gelince : 

Her şeyden önce çimento sanayii kuruluşun
da da arzuların ve vaitlerin hâkim olduğunu 
müşahede ediyoruz. Kurulması tasavvur edilen 
ve bir kısmına başlanmış olan fabrikaların bu
günkü şartlarımıza ve imkânlarımıza göre ayar
lanıp ayarlanmadığı muhtacı tetkiktir. Nitekim 
gücümüzün üstünde işe atılmış olmanın sıkın
tısı daha şimdiden hissedilmektedir. Yapılan te
sislerin gerektirdiği ödemeler döviz yokluğun
dan vaktinde ödenemediği için birçok fabrika
ların montajları bile zaman zaman duraklamak
tadır. Çimento sanayiinde benimsenen tasavvur
ların bir kere revizyondan geçirilmesini bu sa
nayiin memleketin takatine göre ayarlanması
nı, bu yöndeki inkişafın zorlanmıyarak merha
le merhale yürütülmesini doğru buluruz. 

Memleketimizde eskiden kurulmuş olan bâzı 
sanayiin genişletilmesi işlerinde de türlü aykı
rılıklar göze çarpmaktadır. Bizim kurulmuş 
olan sanayiimizin genişletilmesinde gözeteceği
miz esasında takatimizi aşmamış olması ta
biîdir. Bunun yanında yerli hammadde iş
lemek gayesiyle kurulmuş olan sanayiin tev-
siinde yetecek derecede hammadde temini ön
ceden hesaplanacak ve planlanacak işlerdendir. 
Meselâ memleketimizde kurulmuş olan selüloz 
ve kâğıt sanayiinin muhtacolduğu hammadde 
meselesi henüz daha halledilmiş değildir. Bu sa
nayiin genişletilmesinin başlatılmasiyle birlikte 
memleket içinde hammade yetiştirilmesi ve bu
na ait tedbirlerin de derhal ele alınması gere
kirdi. Bu yapılmadığı için bugün selüloz ve kâ
ğıt sanayiimiz hammadde veya yarı mamul mad
deleri dışardan getirmektedir. 

Yünlü dokuma sanayiinde de aynı konu üze
rinde durabiliriz. Evvelce başlamış olan meri
nos yetiştirme işleri olduğu gibi durmaktadır. 
Yünlü sanayiimizin gelişmesine muvazi olarak 
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merinos yetiştirilmesi işlerinin de daha ziyade, i 
genişletilmesine lüzum hâsıl olmaktadır. 

İşletmeler Bakanlığının faaliyetleri hakkın
da buraya kadar olan mâruzâtımızla yapıcı bir 
zihniyetle özürlü ve aksak olan tarafları ana 
hatlariyle belirttiğimizi sanırız. Bu hususta 
başlıca ehemmiyetle üzerinde durduğumuz ci
hetleri son olarak kısaca ifade etmekle sözleri
mi bitirmek isterim. 

Memleketimizde yürütülmekte olan iktisadi 
kuruluş ve cihazlanma işlerinin en kısa zaman
da programa ve plâna bağlanması zaruridir. 
Bu program ve plânların mütehassıslar tarafın
dan hazırlanması şarttır. Tatbikatta politik te
mayüller ve arzular değil, teknik ve iktisadi za
ruretler ve şartlar ölçü olmalıdır. Biz bütçe mü
zakereleri vesilesiyle burada üzerinde durduğu
muz meseleleri bir tarafın meseleleri olarak de
ğil, bunu memleketin bugün ve yarını ile sım
sıkı bağlı meseleler olarak benimsemiş bulunu
yoruz. Ve bütün mâruzâtımızda da mevzuları 
bu zihniyetle aydınlatmış olduğumuzu zannet
mekteyiz. (Sağdan, alkışlar) 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS üRUPU 
ADINA ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Mem
leketimiz iktisadi hayatında mühim bir mevki 
işgal eden iktisadi devlet teşekküllerinden bel-
libaşlılarmı bünyesi içine alan ve onların fa
aliyetlerini tanzim ve murakabe işleriyle görev
lendirilen «İşletmeler Vekâleti» Bütçesini tetkik 
ve tahlile tâbi tutmadan önce şu ciheti arz ede
lim ki, Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, 
bugün yürürlükte olan kanun muvacehesinde, 
«İşletmeler Vekâletinin» lüzum ve zaruretine 
kaani değiliz. 

1938 yılında, «3460 sayılı Kanunla, iktisadi 
devlet teşekküllerinin hükmi şahsiyeti haiz muh
tar müesseseler olduğu ve bütün muamelâtında» 
basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorunda 
bulundukları kabul edilmişti. Bu hüküm ile 
vâziı kanun, sözü edilen müesseselere hareket 
serbestisini tanımış ve fakat alınacak neticeler
den doğacak mesuliyeti ve katı hesapların gös
tereceği durumdan sorumluluğu teşekkülün ida
recilerine yüklemek istemiştir. 

Daha geniş olarak ifadeye çalışırsak, tica
ret, sanayi, bankacılık gibi teşebbüs, sürat ve ka
rar istiyen iktisadi sahada bu teşekkül ve mü
esseselere idari ve malî muhtariyet temin olu
narak bunların tamamen ticari usullere uygun 
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[ çalışmaları ve hususi teşebbüsün çalışma tarzîa-
| rina mümkün olduğu kadar, muvazi faaliyette 
j bulunmaları derpiş edilmişti. 

Nihayet sermayesinin devlete aidolduğu da 
i göz önünde tutularak bu teşekkül ve müessese

lerin murakabelerini temin için «Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyeti» teşkil olunmuş ve ser
maye sahibi olarak devletin murakabesini sağla
mak için de Büyük Millet Meclisince seçilen 
Umumi Heyet ve onun seçtiği muvakkat komis
yonlar en son söz sahibi merci olarak vücut bul
muştu. 

I Hal böyle iken, yakın mazide 1949 yılında 
| kurulan «İşletmeler Vekâleti», devlet iktisadi 

teşekküllerinin çalışma tarzı ve murakabesini 
I tanzim eden (3460) sayılı Kanunun felce uğra-
i masına ve devlet sanayii ile hususi teşebbüse ait 
! sanayiin - her ikisi de millî servetin bir cüzi ol

duğu halde - ayrı görüşler altında idare edilinte-
lerine ve farklı muamele görmelerine sebebol-

I muştur. 

[ Devlet sanayiinin çalıştığı bir işte, hususi te-
I şebbüse ait fabrikaların ihtiyaçlarının karşılan

ması, yeni tesislerin kurulması, maliyetler, ham
madde ihtiyaçları gibi bellibaşlı dertlerin halli 

I bir vekâlete ait bulunmaktadır. Mülkiyeti kime 
j aidolursa olsun - yukarda da arz ettiğimiz gibi -
j bunların hepsi millî servetin bir cüzini teşkil 

eder. Sanayiin ayrı rejimlere ve farklı idare tarz-
i larma bağlı bulunması hukuk prensibiyle de 
I bağdaşamaz. Zira hususi teşebbüs tarafından ku

rulmasına cevaz verilen fabrikalar için, idari bâ
zı zorluklar tazyikiyle, bu müsaadenin iptali ci
hetine giden bir durum yaratılmış olur. 

Diğer bir mahzuru da işaret etmeden geçe-
miyeceğiz. 

Her iki sanayiin ayrı ayrı vekâletlere tâbi ol
ması neticesinde 1954 yılında Türkiye tekstil sa
nayiinde şöyle bir durum hâsıl olmuştur. Kuru-

| lan fabrikalar mamullerini ve yarımamullerini 
I piyasaya arz ettikleri zaman pamuk ipliğinde 
[ fazla istihsal olduğu müşahede edildi ve anlaşıl-
j di ki Türkiye dokuma sanayii iplik istihsalini 

karşılıyacak durumda değildir. Sanayi Kalkınma 
Bankasının iştirakiyle bu mevzuda tanzim edilen 

I raporu devlet ve hususi sektöre ait sanayide 
koordinasyon temin edilemediğine dair görüşü
müzü tevsik eden bir vesika olarak arz ediyo-

I ruz. 
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ti tarafından hazırlanan Sümerbank'a ait rapor
daki bir hükmü, bu mevzua ait bir delil olarak 
kaydetmek isteriz. 

«Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pamuklu 
mensucata olan fazla talep devam etmiştir. Müs
tehlik taleplerinin karşılanması için perakende 
satış miktarlarının artırılması ve zaman zaman 
beliren iplik nazarı dikkate alarak aradaki 
tezgâh boşluğunu kapatmak» lüzumuna işaret 
edilmektedir. 

Diğer taraftan İşletmeler Vekâletinin ihdası, 
devlet sanayii işletme faaliyetlerinde de bâzı ak
saklıklara sebebolmuştur. 

1949 yılında kurulan İşletmeler Vekâleti ken
dine bağlı müesseseler üzerinde bir âmiri' mutlak 
olarak çalışmaya başlamış ve murakabe vazifesi 
yerine teşekkül ve işletmelere fiilen müdahale 
yoliyle faaliyette bulunmuştur. Bu suretle bu 
teşekküllerin malî ve idari muhtariyetleri kanun
da yazılı bir mefhum ve bunların basiretli bir 
tüccar gibi hareket etmeleri hakkındaki âmir hü
küm idarecilerin dilinde bir vecizeden ibaret kal
mıştır. 

Bunun tabiî neticesi olarak, teşekküller hel
iste ve mevzuda, kendilerini her türlü mesuliye
tin gölgesinden uzak tutabilmek, kolayı ve rahatı 
ihtiyar edebilmek için üst makamdan direktif 
almak yolunu benimsemişlerdir. 

Muhtariyete sahip iktisadi devlet, teşekkülle
rinin üzerinde bir mevki ve bir merci ihdas edi
lince devlet işletmeleri idarecilerinin mesuliyeti 
almaktan ictinabeder bir tavır takınmalar] ve 
ne emir verilmişse onu yerine getirmek yolunu 
ihtiyar eylemelerinin çok yeni olduğumuz tica
ret ve sanayi sahasında doğuracağı menfi netice-

. leri burada tadada lüzum görmüyoruz. 
Bunun ilk tabiî neticesi hiç şüphe yokki iş

lerin kırtasiyeciliğe dökülmesidir. Bu mevzuda 
ticaret ve sanayi gibi sürat ve karar istiyen iş
lerde kırtasiyeciliğin mahzurlarını belirtmek 
için bir iki tipik misal zikredelim : 

On aded vinç sipariş eden bir işletmede tek
lifler bir karar verilmek üzere müesseseye yol
lanmış ve müessesece hazırlanıp teslim müddeti, 
tediye şartları, nakliye, muayene ve garanti gibi 
en basit fakat en mühim unsurları ihtiva etme
yen mukayese listelerine umum müdürlüğün mu
vafakati 72 gün gecikme ile alınmıştır. 
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Bir başka işletmede işletme ihtiyacı için lü

zum gösterilen iki aded taşkırma makinesi hak
kında bir firmadan bankaya gelen teklif telgrafı 
satmalına ve maden işletmeler müdürlükleri ile 
müessese tarafından incelenerek böyle bir maki
neye ihtiyaç olmadığı belirtildiği halde bu maki
nelerin, Almanya'ya giden heyet tarafından, 
hayati önemi haiz malzeme meyanında hermes 
garantisi ile alâkalı malzeme listesine dâhil oldu
ğu anlaşılarak, bir müddet sonra normal mubayaa 
muamelesine tevessül olunmuştur. 

Yine bir işletmede sondaj makinesi siparişi 
hakkındaki mevzuun maden işletmeler müdürlü
ğüne intikalinden (159) gün sonra mezkûr şube 
tarafından satmalma müdürlüğünden teklif ge
tirtilmesi istenmiş, gelen ve maden işletmeler şu
besine tevdi edilen teklif mektupları teklif ver
me müddetinden 93 gün sonra müesseseye yol
lanmıştır. 

Başka bir işletme de pres makinesi siparişin
de, teklif verme müddetinden sonra gelen teklif
ler nazarı itibara alınmış ve maden işletmeler 
müdürlüğüne tevdi edilen bu teklifler (158) gün 
sonra işletmeye yollanmıştır. 

İktisadi devlet teşekküllerinin muhtar mües
seseler olduğu yukarda arz edilmişti. 

Nitekim bu gayenin tahakkuku maksadiyle, 
teşekküllerin en büyük organı sayılan idare mec
lislerine âza seçilebilmek için (3460) sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi «hususi kanunlarında ya
zılı vasıflarından maada yüksek tahsil görmüş 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi hukuki, malî, iktisadi ve teknik bilgiyi haiz, 
tecrübe sahibi olmaları» şartını vazetmiştir. 

Kanunun bu açık hükmüne, zaman zaman 
bu kayıt ve şartların dışında tâyinler yapıldığı 
görülmektedir. Her ne kadar bu sahadaki misal
ler pek fazla değilse de, hukuk devleti ve nizamı 
yaratmak iddiasında bulunan kimseler evvelâ 
kendilerinin kanunlara riayet ettiklerinin ve hü
kümleri haricine çıkmadıklarının delillerini ver
mek zorundadırlar. 

Kanunun mucip sebepleri realitelerde uygun 
bulunmadığı takdirde, taMbedileeek yol, tat
bikatta kanuna riayetsizdik değil, derhal bir ta
dil teklifini Meclise sunmak suretiyle prensip
lere riayetkar olduğumuzu ispat etmeiktir. 

İktisadi devlet teşe'fekülleAuin idari bünye
sini izah ederken memur durumlarına da temas 
etmek isteriz. 
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larında her şene artışlar olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan yevmiyeli memur adedleri git
tikçe yükselmekte ve bu suretle bu ücretler 
doğrudan doğruya masraf hesaplarına geçmek
tedir. Memur statüsü hükümlerine göre gayrî-
mesul vaziyette bulunan yevmiyeli memurların 
imza salâhiyetini haiz mesuliyeti mucip işlerde 
kullanılmasını doğru bulmamakta ve eğer bun
lardan hakikaten' istifade ediliyorsa normal 
kadrolara aktarılmasını müreccah görmekteyiz. 

Bu münasefb etile yevmiyenin yüksek tutul-
masiyle Barem Kanunundan kurtulma çareleri 
aranması yerine (3659) sayılı Kanunun tadili 
cihetine gidilmesini daha doğru bulmaktayız. 

Diğer taraftan memurların sık sık nakille
rine rastlanmaktadır ki, bu da mahzurdan ha
li değildir. Bir misal olarak arz edelim. Yıl 
sonunda 266 mevcudu olan Kayseri pamuklu 
sanayiinin 1954 yık içinde 75 memur hareketi 
olmuş ve bunun % 45 i camia içinde nakle tâbi 
tutulmuştur. 

Sık sık yapılan nakillerin ve yeni tâyinlerin 
bu teşekküllerin işlemesinde imyük aksaklıklar 
vücuda getirdiği bir habikattir. Bu iddiamızı 
teyit için arz edelim ki, Türkiye'nin kan da
marları mesabesinde bulunan Ereğli Kömürleri 
işletmesinde 1950 yılından bugüne kadar 6 
umum müdür değişmiştir. Bu değişmeler sözü 
edilen işletme amenajman plânının geç tatbik 
edilmesinde âmil olan unsurların başında gel
mektedir. Böylece Ereğli Kömürleri İşletmesin
de - son yıllarda istihsalin artmasına rağmen -
istihsalin evvelden tahmin edilen seviyeye ula
şamamasında işlerin mevsimlik umum müdür
lerle idare edilmesinin rolü büyüktür. 

Bu balhsi bitirirken bu konuda Makine ve 
Kimya Kurumu 1954-1955 yılı Umumi Mura
kabe Heyeti raporundaki hükmü aynen aşağıya 
alıyoruz. (Geçen yıllar raporumuzda da kay
dettiğimiz veçhile kurumun yüksek sevk ve ida
re makamlarında sık sık vukua gelen tebeddü
lat ile bu vazifelere uzun zaman tâyin yapılma
masının kurum faaliyetlerine menfi tesirler ic
ra edeceği aşikârdır.) 

v Malî bünye : 
Bugünkü kıymetleri itibariyle 5 milyar Türk 

lirasından fazla bir patrimuana sahiboliduğunu 
sandığımız ve millî ekonomimizde mühim bir 
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mevkii olduğunu belirttiğimiz iktisadi devlet 
teşekküllerinin malî bünyesine de kısaca bir 
nazar atmak yerinde olur sanırız. 

Devlet teşekkül ve müesseselerinin bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarını tetkik ettiğimiz za
man istisnasız olarak bunların hepsinin malî 
imkânsızlıklar içinde bulunduğu müşahede edi
lecektir. O kadar ki; yeni yatırım yapmak şöy
le dursun başlananları tamamlamak ve mevcut 
faaliyetlerini idame ettirebilmek için Merkez 
Bankasının kısa vadeli kredilerine muhtaç du
rumdadırlar. 

Bir fikir verebilmek için arz edelim ki; 
Etibank ve ona bağlı müesseselerin bir yılda 
ödediği faiz yekûnu - Bünyede kalan kısım ha
riç - 17 336 555 liradır. 

Her ne kadar devlet iktisadi teşekkülleri
nin itibari sermayeleri yeni bir takım kanunlar
la, ihtiyaçla mütenasip bir hale getirilmeye 
çalışılmakta ise de bu sermayelerin ödenmiş 
kısımları itibari miktarlara nispeten oldukça 
cüz'i rakamlar halinde kalmaktadır Bu itibar
la da bütün müesseselerde öz kaynaklarla finas-
man imkânları temin edilememekte ve fevkalâ
de kaynaklara müracaat zarureti kendiliklerin
den hâsıl olmaktadır. 

Fikrimizi teyit için bir misal olarak arz ede
lim ki; İşletmeler Vekâletine bağlı iktisadi dev
let teşekküllerinde, bize göre, Malî imkânları en 
müsait bulunan Sümerbankm 1954 yılı hesap
larını, iktisadi devlet teşekkülleri umumi heye
ti adına, tetkik eden komisyon teşekkülün öz 
kaynaklarının Sümerbanka bağlı müesseselerin 
ihtiyaçlarını tamamlamaya yetmediğini ve mev
cut işletmelerin kredi ihtiyaçlarının yüzde 45,9 
unun yabancı kaynaklarla temin edildiğini ifa
de etmektedir. 

Komisyon bu müşahede neticesinde yeni te
şebbüslerin sermaye imkânları içinde mütalâa 
edilmesini tavsiye etmektedir. 

Bir diğer misal arz edelim ki; Ereğli Kö
mürleri İşletmesinin malî sıkıntısını diğer te
şekkül ve müesseselerle mukayese edilemeye
cek kadar hat bir safhadadır. Teşekkülün öden
miş sermayesi, bugüne kadar biriken zararlar
la hemen hemen tükenmiş vaziyettedir. Malî 
durumun, bilmünasebe arz ettiğimiz üzere Ame
najman plânının teehhürle tatbikine âmil oldu
ğu muhakkaktır. Zira 1954 senesi sonuna ka
dar, sözü edilen plânın tatbiki için, 343 mil-
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yon lira sarfı gerekirken malî imkânsızlık do-
layısiyle ancak 190 milyon lira sarf edilebilmiş
tir. 

Malî bünye bahsinde bu mevzu ile alâkalı 
diğer bir noktaya da yer vermek isteriz. 

İşletmeler Vekâleti Bütçesini tetkik eden 
Bütçe Komisyonu raportörlerinin mazbatasın
dan öğrendiğimize göre bu vekâletin bünyesin
de bulunan 7 müessesenin 1962 senesine ka
dar ikmal edeceği yatırımlar yekûnu 2 milyar 
Türk lirasıdır. 1956 senesinde başlanmış işle
rin ikmali için yapılması zaruri ödemeler yekû
nu ise 121 milyonu harici, 201 milyonu dahilî 
olmak üzere ceman 322 milyon liradır. Bunun 
dışında yalnız elektrik enerjisi istihsal ve tevzii 
için yapılacak 1 milyar 200 milyon liralık yatı
rımlarla elde edilecek enerjinin istihlâke arz 
edilebilmesi için asgari 1 milyar 200 milyon li
ralık istihlâk tösisilerine ihtiyaç bulunduğu ifa
de olunmaktadır. Halbuki bugün dahi yatırım
ların tamamlanması için icabeden tahsisatın 
- Şimdiye kadar olduğu gibi - Merkez Bankası 
tarafından karşılanmasına imkân olmadığını 
Maliye Vekili ve Başvekilin beyanlarından öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Bu meblâğların temin sureti hakkında hü
kümetin vazıh bir görüşünü öğrenmek isterdik 
bugüne kadar bu mevzuda sarih bir beyana te
sadüf etmiş değiliz. Ancak işletmeler vekili bu 
mevzu hakkında Emekli Sandığı ve isçi Sigor
talarının birikmiş paralarından istifade imkân
larını tetkik edeceklerini Bütçe Komisyonunda 
bildirmiştir. 

Bu müesseselerin mevcut ve disponibl mik
tarlarının bu ihtiyacı karşılaması meşkûk ol
makla beraber, bize öyle geliyor ki ; yüz binler
ce insanın çalışamaz hale geldikleri zaman mel-
cei olan bu kurumlardan bu vadide istifadenin 
ancak her türlü para tenezzülüne karşı tesis 
edecekleri ihtiyatları haricinde devlet kefalet 
ve teminatı altında ve para kıymeti düşüşlerini 
de karşılamak şartiyle tetkiki mümkün olabi
leceği mülâhazasmdayız. 

iktisadi bünye : 
Bütçenin tümü üzerinde partimiz görüşünü arz 

ederken devlet iktisadi teşekküllerini ekonomi
mizde ovnadığı rol ile bunların içinde bulundu
ğu müşküllere etraflıca temas edilmişti. Bura
da münhasıran teşekküllerin iktisadi durumla
rına kısaca temas edilecektir, 
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iktisadi devlet teşekkülleriyle müesseselerin 

mühim bir kısmı hammade, yardımcı hammad-
| de, işletme malzemesi, yedek parça sıkıntısı çek-
\ inektedir. Bunun neticesinde fabrikalar tam 
! kapasite ile çalışmamakta ve yıllık programla-
| rım tahakkuk ettirememektedirler. Bu hal şüp-
\ hesiz finansman müşküllerinin doğurduğu ma-
I liyet yüksekliklerine, istihsal daralmalarından 
! mütevellit bir maliyet yükselişi ilâve edecek-
: ti?. 
| Bu mevzuda bütçenin heyeti umumiyesi üze-
f rinde konuşurken verdiğimiz misallere ilâveten 
; Bursa merinos fabrikasının kapasitesinin % 30 
l noksaniyle çalıştığı ve Gemlik suni ipek ve vis-

kos mamulleri sanayiinin hammadde ve malze-
\ me istoklarmdaki azalmanın işletme emniyeti

ni haleldar edecek dereceye vardığını belirtmek 
isteriz. 

\ Yukarda tafsilen arz ettiğimiz üzere malî 
s imkânsızlıklar kapasite noksanlıkları ve ham

madde fiyatlarındaki yükselişler çeşitli istihsal 
kollarımızın müşterek derdi olan maliyet yük-

\ sekliğini mucibolmuştur. 

| Şurasını şükranla ifade edelim ki, bâzı işlet-
; melerin istihsal fazlalığı temini yoliyle kendile-
! rini bu maliyet yüksekliklerinden nispeten kur-
| tardıkları bir vakıadır. Umumiyetle teksitil sa-
\ nayide bu memnuniyetbahş durum müşahede 
\ edilebilir. 
j iktisadi ve malî durumları arz ettiğimiz şe-
\ kilde gayrimüsait bulunan teşekküllerin kendi-
j lerini her türlü israfın pençesinden kurtarma-
I l an lüzum ve imkânlarına tevessül etmeleri ge-
\ rekirken bu yolda her hangi bir çalışmaya ras-
i lanamadığmı arz etmek isteriz. 
| Bunun en tipik misalleri Ankara'da yapıl-
\ makta ve inşa kıymetleri yekûnu milyonları 
l aşacak olan Umum Müdürlük binalarıdır. 

Diğer taraftan en mühim işletmemiz addedi-
| len ve istihsali itibariyle millî ekonomide nâzım 
\ bir rol oynıyan Ereğli Kömürleri işletmesinin 
j mühim ihtiyaçları için döviz müsaadesi bekli-
! yen 588 dosyadan bir kısmı ancak Ağustos 1955 
| anlaşma çerçeveleri dâhiline alınabilmiştir. Di-
I' ğerlerinin de (Müesseselerin istihsal ve ocak 

emniyetiyle alâkalı olan çeşitli malzeme sıkın
tılarının tamamen giderilmesi çarelerine de bü-

! tün imkânlarla tevessül edilmesini) dilemek is-
I teriz. 
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seselerin faaliyetleri neticesinde her sene mun
tazaman zarar ettiklerini ve bu zararların hü
kümetin bâzı istihsal maddelerinde fiyat artış
larını arzu etmemesinden doğduğunu belirtmek 
isteriz. Bunların başında Ereğli Kömürleri işlet
mesi gelir. Bugüne kadar biriken zararları ye
kûnu 128 milyon liraya baliğ olmaktadır. Şüp
he yok ki, kömür fiyatlarını yeniden ayarlama
ya gitmeyi hükümet politikası olarak kabul et
tiğimizden münakaşa edecek değiliz. Ancak bu 
müterakim zararların karşılanması cihetine te
vessül olunması ve eğer bu müesseselerin teşek
kül dâhilinde bir varlık olduğu kabul ediliyor
sa müessese zararlarının teşekkül kârları ile 
mahsubu yapılması lâzımgelir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Buraya kadar olan mâruzâtımızda İşletme
ler Vekâletine bağlı iktisadi devlet teşekkülle
rimizin idari, malî ve iktisadi bünyelerinin arz 
ettikleri veçheyi ve bünyede mevcut aksaklık
ları meydana koymuş bulunuyoruz. Bu aksak
lıkların doğmasında girişilen kalkınma hareke
tine iç ve dış finansmandan düşünmeden baş
lanmış olmasının ve bu şekilde idamesinde ıs
rar edilmesinin büyük tesiri olmuştur. 

Bundan böyle memleketimizin malî ve ikti
sadi istikrarını sağlamak suretiyle yatırım po
litikamıza devam etmek arzusunda isek; arz et
tiğimiz aksaklıkları bertaraf edici tedbirleri bir 
an evvel almak ve millî ekonomimizi cidden 
ehemmiyetli bir kısmını teşkil eden İşletmeler 
Vekâletine bağlı iktisadi müesseselerimizi eko
nomik mutalara göre vazife gören birer ik
tisadi varlık haline getirmek mecburiyetindeyiz. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti Grupu adına Nec-
mi İnanç. 

D. P. G. ADINA NECMİ İNANÇ (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlar, bendeniz Demokrat 
Parti Krupu adına benden «vvel konuşan muh
telif muhalefet grup sözcüsü arkadaşlarıma ce
vap verecek değilim. Bu hususta etraflı malû
mata sahibolan muhterem İşletmeler Vekili top
luca kendilerine lâzımgelen cevabı verecektir. 
Ancak bendeniz, son zamanlarda gerek Bütçe 
Encümeni müzakerelerinde gerekse Mecliste İş
letmeler Vekâletini alâkadar eden program ve 
yatırım mevzuları üzerinde Demokrat Parti Mec-
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| lis Grupunun noktai nazarına tercüman olmaya 
i çalışacağım. Ve bu ruh ve halet içinde konuş

mamı yapacağım. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçesini müzakere etmekte olduğumuz İş

letmeler Vekâleti malûmları veçhile memleketin 
kalkınmasında mühim bir âmil olarak büyük en
düstri işletmelerimizi sinesinde toplamaktadır. 

Bu işletme grupları Sümerbank, Etibank, 
Şeker şirketi, Çimento sanayii, Selüloz sanayii 
Karabük Demir Çelik Sanayii Umum Müdürlüğü, 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Petrol Da
iresi Reisliği olarak İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Umumi Heyetine karşı mesul durumda hükmi 
şahsiyete haiz, müstakil müesseseler ise de bun
ların yüksek sevk ve idaresi İşletmeler Vekâ
letince yapılmaktadır. Bu itibarla bu müesse
selerimizin memleket inkişaf ve iktisadiyatında 
oynadığı rolleri huzurunuzda kısaca mütalâa et
mek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa medeniyetine 
nazaran geri kalmış bir memleketin çocukları 
olarak bu topraklar üzerinde yaşıyan insanları, 
günlük hayatlarının .seyrinde hiç olmazsa zaruri 
ihtiyaçları bakımından dış piyasaya muhtacet-
miyecek ve onu insanca yaşatacak imkânları sağ-
lıyacak ana endüstri gruplarını kurmak veya 
mevcudu inkişaf ettirmek, bu memleketin tabiî 
kaynaklarını kalkınma dâvamız emrinde sefer
ber etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarladır ki, 
İşletmeler Vekâleti ve dolayısiyle bu millî mü
esseselerimizin omuzlarına tarihî vazifeler düş
mektedir. 

Bahis konusu vekâletin iktidarımız zamanına 
tesadüf eden icraatı üzerinde durmadan evvel, 
bu günlerde muhalefet saflarmca telâffuzu ar
tık ihtiyat haline gelen programsız yatırımlar
dan gelişigüzel tatbik edilen sanayileşme lâkır
dılarından, bu ithamların büyük bir kısmı İşlet
meler Vekâletini alâkadar ettiği için söz «tmek 
isterim. Bunun için de iddiaların hilâfına, De
mokrat Partinin tamamen plânlı olduğuna inan
dığımız icraatının temellerinde mevcut ana fik
rin mütalâası ile başlamama müsaadelerinizi ri
ca ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bırakınız 20 nci Asır 
insanı olmak haysiyetinin icabettirdiği bir ha
yatın zaruri icaplarını temin etm'eyi en basit 
vatandaş ihtiyaçlarını teminde dahi dış piyasaya 
bağlı bir hamiyet, siyasi istiklâlinin iktisaden de 
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mevcudolduğu vehmi içinde atom devri medeni
yetinin kervanına nasıl ayak uydurur? Asırlarca 
siyasi istiklâllerinden mahrum edilmiş cemiyet
ler müstemleke olmaktan kurtulur, kurtulmaz ilk 
iş olarak iktisadi istiklâllerinin yegâne garantisi 
olan endüstrilerini kurmaya başlamışlardır. îşte 
Hindistan, işte Pakistan, bunun sarih ve en be
liğ misalleridir. Şu halde biz de mevcut bütün 
imkânlarımızı seferber ederek siyasi istik
lâlimizi iktisadi istiklâlimizle tedvicetmek za
rureti karşısındayız. Yani bir iktisadi istiklâl 
mücadelesi ile karşı karşıyayız. Bir mücadele, 
o mücadeleye kazanmayı azmetmiş olmanın ver
diği kararlılık içinde mahrumiyetlere katlanıla
rak kazanılır. Fakat gayeye ulaşıldığı zaman bu 
mahrumiyetler çabuk unutulur. Ve o zaman 
aleyhte söyliyenlerin hepsi dâvanın ruhu kesi
lirler. Bu daima böyle olmuştur. Yakın tarihimize 
bakınız Cumhuriyetin 10 ncu yılında memleketi 
demir ağlarla örmüş olmanın neşesini bu marşın 
nağmeleri arasında hissedenler, daha çok kısa bir 
zaman evvel Atatürk'ü bu kadar ağır bir külfe
tin bir tek kütleye yüklenemiyeceği tarizini ya
panlardır. Zaman kimi haklı çıkardı? 

10 senede bir fabrika, 20 senede bir liman, 30 
senede bir karış yol yaparak, Avrupa, Avrupa 
diye dilimizden düşürmediğimiz bir dünya ile 
aramızı ne zaman kapıyabiliriz. Şu halde dina
mik ve realist bir ruhla işe sarılmak lâzımdır. 
Biz de böyle yaptık. Bir ihtiyaç ummanı içinde 
çırpman memleketi hamle yapmasını beceremi-
yen statik bir zihniyetin elinden devir aldık. Ve 
yaşıyan, günden güne inkişaf eden organik bir 
bünyenin icabettirdiği seyyaliyeti göz nünde tu
tarak plânlı bir şekilde zaruri gördüğümüz sa
nayi gruplarını kurmaya başladık. Evet, kelime
nin üzerinde ısrarla durarak söylüyorum. Plânlı 
bir şekilde. Bizim plân anlayışımız nedir? Ve 
peşinen belirtmek isterim ki, totaliter milletlere 
has plânlı iktisadın katiyen aleyhtarıyız. Yüzde 
yüz devletçi bir zihniyetin dar çerçevesi içinde 
kalarak uzak istikballere matuf mazide olduğu 
gibi 5 senelik, 10 senelik plânlar yapmak, cemi
yeti lüzumsuz ve külfetler altında bırakan rejit, 
katı iskeletler içinde bunaltan randımansız za
rarlı bir yoldur. Buna mukabil taraftarı olduğu
muz yol seyyal bir iktisadi görüş içinde plânlaş-
maktır. (Bununla şunu demek istiyorum : Biz 
bir Nazi, bir Komünist bir Faşist iktisat siste
minin ana unsuru olan şekilci ve dar bir plân-
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laşmanın değil, fakat meselâ İkinci Dünya Harbi 
sonrası Garbi - Almanya'nın seyyal iktisat po
litikası içindeki plânlaşmasmı beğeniyoruz), 
evet bizim şümullü tek bir sanayi plânımız yok, 
fakat memleketin ihtiyacına göre muhtelif sana
yi branşlarına ait muhtelif plânlarımız vardır. 
Demek ki, plân anlayışımız ekonomik ve sosyal 
bir bünye inkişafına ayak uyduran bir seyya-
liyet esasına müstenit bir plân anlayışıdır. Umu
miyetle Halk Partili muhterem arkadaşlarımız 
meselâ bir şeker sanayiinin ele almış şeklini ras
gele, âdeta bir kaprisin hududunu geçmiyen 
programsız bir iş olarak göstermektedirler. Ken
dilerinin geçmişteki programlan hakkındaki dü
şüncelerimizi sonraya bırakarak Demokrat Parti 
tek misal olarak aldığımız şeker sanayii hakkın
da daha muhalefette iken neler düşündüğünü gö
relim. Şeker sanayii gelişigüzel kurulmaktadır. 
Harfiyen bakınız, bugünün Başvekili Muhterem 
Adnan Menderes 1949 senesi bütçe tenkid nutkun
da ne diyor. îşte program Sayın Adnan Mende
res'in dilinden Demokrat Partinin şeker prog
ramı daha o zaman ilân etmişti. Bugünkü tatbi
kat başka şekilde mi olmuştur? Bizim programı
mızın mihrak noktasını bu memleketin unsuru 
aslisi olan köylü teşkil eder. Asırların ihmal et
tiği köy ile şehir ve dünya arasında irtibat kur
mak aziz köylümüze insan olmanın haysiyeti için
de yaşama ve kazanma imkânını bahşetmek! îşte 
bu bizim sanayi plânımızın esasıdır. 

Şeker, çimento Ve demir, azot, mensucat sa
nayiindeki plân ve teşebbüslerimizle enerji, yol, 
liman ve topyekûn kalkınma programlarımızın 
hakiki noktalarının hepsi ile yakînen köylü
müz de alâkadardır. Şekeri 5 liraya çıkararak 
onu lüks bir istihlâk unsuru yapan zihniyetin 
taban tabana aksi bir düşünüş, kursağına şeker 
gitmemiş vatandaşın medeniyetin bu nimetin
den istifade ettirmek ve bizim plânımız, bizim 
programımızdır. Veremle mücadele diyoruz. Çe
şitli ziraatin faydalarından bahsediyoruz. Şunu 
diyoruz, bunu diyoruz. Bütün bunlar aynı plâ
nın muhtelif cepheleri değil midir? Şahıs başı
na kullanılan pamuklu kumaş bakımından dün
yanın en geri bir memleketiyiz. Yeni doğan ço
cuğundan ölüsüne kadar, içine saracağı bir met
re bezi bile dışardan getiren memleket için sa
nayileşmede ilk olarak başka ne düşünülebilir. 
Türk vatanının realitesi, Demokrat Partinin sa
nayi plânının ta kendisidir, Karnı tok olduğu 

— 1H6 — 



î : 47 28. 
gibi sırtı da pek bir köylü bir köylü istemekte
yiz. îşte mensucat sanayii politikamızın ana 
hatları hakkında aynı tarzda aynı köylü mihra
kından hareket ederek bugünkü iktidarın ikti
sadi kalkınma plânını bir kanaviçe işler gibi ör
mek kabildir. (Devam edelim) 

Aynı tarzda köylü mihrakından hareket ede
rek, köylüyü bu izbelerden kurtarmak, vatan
daşa insanlığı ile mütenasip bir çatı temin et
mek, lâzım değil midir? İzbelerde yaşıyan, te
neke barakalarda hayatını tüketen bir halkın 
yaşadığı memlekette bütün bunları bırakıp ma
zide olduğu gibi tayyare fabrikası kurmaktan 
bahsetmek ve hattâ kurmak, memleket realite-
siyle alay etmek olmaz mı? îşte bunun içindir 
ki, çimento ve demir sanayii yani en elemanter 
bir sanayi kolu olan inşaat malzemesi sanayii
ni kurmak işte Demokrat Partinin sanayileşme 
programının bir cüzü daha! Köylüyü modern 
çalışma ve yaşama imkânları ile teçhiz etmek 
binnetice millî ekonomiyi kalkındırmak işte bu
nun için azot sanayii, traktör fabrikası ve işte 
yine bunun için kamyon fabrikası, bütün bun
lar için bol enerji. Görüyorsunuz ki, mihrak hep 
köylü ve hep vatandaşın zaruri ihtiyacı! Hani 
program yoktu, hani plân yoktu! Köylü ve alel-
ûmum. vatandaş menfaati etrafında memleket 
sanayiini kurmak bir plân değil midir? Bunun 
dışındaki teferruatı plânlar gittikçe inkişaf 
eden bünyesinde ihtiyaçlarına göre icabeden 
seyyaliyet içinde mukayese edilirlerse ancak 
müsmir olurlar. Aksi takdirde ayağı bağlanmış 
köstekleyici taşlardan başka bir şey olamazlar. 

Bütün bu fabrikaları bu sanayi şubelerini 
kurarken ve işletirken hatalarımız aksayan ta
raflarımız olmadı mı? Bunu hiçbir zaman iddia 
edemiyoruz. Arkadaşlar, hamle yapan ve daima 
ileriye müteveccih dinamik bir zihniyet elbette 
ki, müspet icraat yanında hata da yapacaktır. 
Hata yapmamak için kabuğuna çekilmiş, hiçbir 
icraat yapmıyan zihniyet memlekete hayır de
ğil, şer getiren bir zihniyettir. Otomobil çiğner 
diye evinden dışarı sokağa çıkmıyan zavallı 
evinde çürür, kalır. 

Bugün göklere çıkardığımız alman sanayii, 
ingiliz sanayii ve Amerikan sanayii bizim ge
çirdiğimiz doğum sancılarından çok daha feci
lerini geçirerek bu günlerini bulmuşlardır. Si
ze bunların yepyeni bir misalini anlatayım : 
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Amerikan kauçuk hikâyesi : 
Şimdi bu misal karşısında muhterem muha

liflerimiz Amerika'yı plansızlıkla mı itham ede
cektir? Hayır, bilâkis konuşmamın başındaki 
ısrarla üzerinde durcfuğum plân ihtiyacına ce
vap veren seyyaliyet burada da kendini göste
riyor. Yukardan beri izah etmeye çalıştığım 
zihniyet ve plân içinde İşletmeler Bakanlığının 
icraatı neler olmuştur, nasıl teslim alınmış ve 
nerelere getirilmiştir? Müsaadenizle buna geçe
lim : 

Şeker sanayii : 
134 850 ton ile teslim aldığımız şeker istih

salini 1955 te 254 703 tona çıkarmış bulunuyo
ruz, şeker sıkıntısı H. P. hükümetlerinin baş
vurduğu şeker ithali gibi mevzular artık tarihe 
karışmıştır. Bittabi yeni kurulan fabrikalarımı
zın kuruluştan normal istihsal rakamlarına ge
çiş, pancar ziraatinin fabrikasına intibakı gibi 
başlangıç aksamaları olacaktır. Fakat buna ku
rulan şeker sanayii hakkında fikir vermek için 
birer kıstas olamazlar. 

Mensucat sanayii : 
Pamuk ipliği 15 bin ton ile teslim aldığımız 

rakam bugün 25 800 olmuştur. 
Pamuklu dokuma : 91 milyon metreden 146 

milyon metreye ulaşmıştır. 
Suni ipek : 302 bin kilogramdan 500 bin ki

lograma, viskon 75 binden 300 bin kilograma 
çıkmıştır. 

Deri sanayii : Kösele 1 660 000 kilodan 
1 800 000, vidala 7 milyon desimetre kareden 

10 600 000 desimetre kareye, ayakkabı imalâtı • 
681 binden 970 bin adedine ulaşmıştır. 

Sellüloz sanayii : Kâğıt ve tatbikatı 18 bin 
tondan 47 bin tona yükselmiştir. 

Demir ve çelik sanayii : Kok kömürü 290 
bin tondan 507 bin tona, 

Pik 95 bin tondan 202 bin tona, 
Çelik 90 bin tondan 188 bin tona, 
Hadde mamulleri 72 800 bin tondan 157 000 

tona, 
Borular : 8 500 tondan 16 500 tona, 
Sülfirik asit : 9 300 tondan 18 200 tona, 
Süperfosfat : 8 500 tondan 18 000 tona yük

selmiştir. 
Bununla beraber; yeni demir sanayii üzerin

de durulmaktadır. 
Toprak sanayii : Sivas Çimento 100 000 ton

dan 149 000 tona çıkmıştır. Sivas'ın duruşun-
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daki kömürsüzlük kasdidir. Çimentoyu bir man
zume olarak mütalâa etmek icabeder. 

Bütün çimento istihsali : 1950 de 395 600 
ton iken 1955 te 804 bin ton. Bu rakam 1956 
da 930 bin ve 1958 de 2 milyon 489 bin ton ola
caktır. Buna mukabil istihlâk 550 bin ton iken 
1954 te 1 milyon 315 bin tondur. Tasarruf edi
len döviz miktarını hesabediniz. 

Petrol : Petrolü ele alış şekli : 1954 te söy
ledikleri. 

Bugünkü hal : Rafineri bitmiştir. 
Hanı petrol istihsali : 16 bin tondan 178 

bin tona yükselmiştir. 
Petrolün münakalâttaki rolü, kömür tasar

rufu, Petrol arama işleri : Ceman 134 sahada 
olmak üzere 6 milyon 430 bin hektar üzerinden 
12 şirkete arama müsaadesi verilmiştir. 

Madenlerimiz : Şümullü bir enerji ekono
misi modern mânasiyle bizim devrimizde vücut 
bulmuştur. Kömür telâkkimiz, ev mahruku me
selesi linyit müstahsilleri ile teşriki mesai kö
mür ithal meselesi olmayacak, ihraç metaı ol
muştur. 

Taş kömürü istihsali : 2 milyon 705 bin ton
dan 3 milyon 449 bine; linyit 777 000 den 1 mil
yon 788 bin tona yükseldi. 

Krom 172 binden 176 bine. 
Demir 209 bin 600 den 480 bine. 
Bakır 11 000 den 23 700 e. 
Kükürt, 3 000 den 11 300 e çıkmıştır. Azot 

sanayii ilerlemektedir. Bittiği zaman köyleri
mizin enirinde yaşayan büyük bir kimya mer
kezi teşekkül etmiş olacaktır. Yeni demir mer
kezi üzerinde etüdler yapılmaktadır, işletme
ler Vekâletine bağlı müesseselerin bu seneki ya
tırım plânı için (30) milyonluk borç alınacaktır. 

Karabük Fabrikası bu sene. de devam ede
cek yeni plânlarla mütemadiyen tevsi edilmek
tedir. Bunu kâfi görmiyen Demokrat Parti ik
tidarı ikinci bir merkez kurulması yoluna git
meye başlamıştır, etüdleri bir hayli ilerlemiş 
bulunmaktadır. 

Toprak sanayii : Muhterem arkadaşlar, 
memleketin muhtelif yerlerine serpilmiş vaziyet
te olan yeni çimento fabrikalarımız hakkında 
birçok mütalâalar ileri sürüldü. Bunların plân
sız ve programsız şekilde ele alındığı iddia edil
mektedir. Bu hususta dendi k i ; 54 - 55 senele
rinde Sivas'taki Çimento Fabrikası kömürsüz-

. 1956 O : 3 
lük yüzünden bir müddet faaliyetten kaldı Eski 
çimento fabrikaları bu durumda iken yenileri
nin açılmasına ne lüzum var? Bu paradoksal, 
keyfî bir hareket değil midir ? 

Arkadaşlar, şu cihet üzerinde bilhassa dur
mak isterim, iddia ettikleri plansızlık ve prog-
ramsızlık hakkında Halk Partisi zamanında ev
ci bâlâya çıkmış tipik misaller arz edeceğim. 

Biz yorganımıza göre ayağını uzatmasını, 
imkânlarımıza göre hareket etmesini biliriz. 

Çimento sanayii dünyanın her tarafında 
mahallî endüstri halindedir, dünyanın hiçbir 
tarafında büyük merkezler halinde görülmez. 
Daima mahal!ileştirilerek ele alınır. Bunu göz 
önünde tutan Demokrat Parti iktidarı kömür 
rezervelerimizi, kömür bakımından risklerimizi 
göz önünde tutarak çimento sanayiini ele almış
tır. (Bartın'da kurulan taş kömür havzasının ya
nında bulunan çimento fabrikası müstesna, mu
vakkaten Adana'da işliyen çimento fabrikası 
müstesna) diğerleri linyit deşeleriyle işlemek 
durumundadır. Bunun plansızlık neresinde? 
izah ediniz. Çimento istihsal ve istihlâkini size 
buradan arz etmek isterim. 

İstitrat kabilinden şunu da arz edeyim : Ev
velisi gün Ticaret ve iktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerinde konuşan Kastamonu Milletvekili Hilmi 
Beyin temas ettiği bir nokta vardı. Cumhuri
yet Halk Partisi devrinde vekiller öyle konuş
malar yapmışlardır ki, çok gariptir. Meselâ; çi
mento istihsalinden bahsederek fabrikalarımı
zın istihsallerinin kısılması yolunda konuşma
lar yapmışlardır. Yeni istihlâk o kadar asgari 
idi. Şimdi size o zamanki istihsal miktarları ile 
bugünkü istihsal ve istihlâk miktarlarını arz 
etmek isterim. Evvelâ şunu arz edeyim, Sivas 
Çimento Fabrikası geçen sene ve bu sene kömü
rü az almıştır. Bu, kastidir. Çimento sanayiini 
topyekûn ve memleket sathına yaygın olarak 
mütalâa edilmiştir. Bir iktisadi manzume içinde, 
bir sistem içinde bir fabrikayı yalnız başına mü
talâa etmek yanlış neticelere varmak demek 
olur. 

Kastidir, çünkü, oraya gönderilen kömürü 
memleketin başka bir tarafına göndermek su
retiyle daha iyi neticeler almak melhuz idi. 

j Bu yapılmış ve nitekim neticesi istihsal, çimento 
I da ümidedilen rakamı tamamen tutmuştur. 

1950 senesinde 396 600 ton olan istihsal mik
tarı 1955 senesinde 801 bin tondur, ve 1956 da 
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930 bin ton, 1958 de 2 498 000 ton olacaktır, arka-
dağlar. 

îstihlâk miktarları ise 550 bin ton iken 1955 
te 1 315 000 tona yükselmiştir. 

Mâruzâtımın başında Demokrat Parti sana
yi plânının ana mihrakının köylü ve vatandaş
ların zaruri ihtiyaçlarını temin etmek olduğunu 
arz etmiştim. Demek ki, plân ve programımız, 
gayet isabetli olmuştur. 550 bin ton iken istih
lâkimiz, bugün bunun 1 315 000 tona yükselmiş 
olması da bu husustaki isabeti göstermektedir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Dışardan 
gelse kaç para verecektik, parasını nereden bu
lacaktık ?. 

NECMÎ ÎNANÇ (Devamla) — Tasarruf edi
len döviz, 1 310 000 ton çimento karşılığıdır. 
Bunu yapmayın demek, toprak kulübeler içine 
sığınalım, teneke barakalarda oturalım demek
tir. Bunu başka türlü mütalâa edemezsiniz. 
Eğer bunu yapmamış olsaydık 1 310 000 ton 
için dışarıya namütenahi döviz ödiyecektik. De
mokrat Parti Hükümeti bu endüstriyi kurmak 
suretiyle plânlı bir teşkilâtlı bir işin tatbikatını 
yapmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; petrol mevzuuna ge
çiyorum : 

Petrolü ele alış şeklimiz ve bizden evvelki 
iktidarın ele alış şekilleri hakkında biraz ma
lûmat arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, Halk Partisi, petrol arama iş
leriyle vakit geçirmiş ve neticeye vardığı hal
de rafineri tesis işini maalesef becerememiştir. 
Bu Demokrat Parti iktidarına nasib olmuştur. 
Ham petrol istihsali 1950 yılında 16 bin ton 
iken bugün 178 bin tona çıkmaktadır. Yakın 
bir maziye hafızalarınızı çekmek isterim. Sene 
1954 Nisan ayları, yani seçime tekaddüm eden" 
aylardayız. Bütün dünya matbuatına akseden 
Halk Partisinin bir iddiası vardı: «Demokrat 
Parti, memleketi satmaktadır. Ecnebi şirket
lere imtiyazlar vermektedir ve âdeta bu iş bir 
hiyaneti vataniyedir.» Bunları arkadaşlarımız, 
kendilerinin yaptıkları bu propagandaları her 
halde unutmamış olacaklardır. Biz unutmadık. 
Bugün muhterem arkadaşlarım bu cesaretli adı
mımız, bu plânlı adımımız mesut neticelerini 
vermeye başlamıştır. Petrol Kanunu çıkmış, 
ecnebi şirketlerin büyük mikyastaki müracaat
ları karşısında kalınmış, bunlar teker, teker 
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incelenmiş ve bugün 134 sahada ve 6 344 000 
hektar üzerinde olmak üzere 12 şirkete arama 
müasaadesi verilmiştir. Müsaadenin müddeti 
5 senedir. Beş sene sonra, hattâ daha kısa 
zamanda Türk Milleti daha bol petrole kavuş
muş olacaktır. Petrolün bu memleketin çehre-

I sini nasıl değiştireceğini sizlerin takdirine bı
rakıyorum. Daha şimdiden millî iktisat siste
mimiz ve bünyemiz üzerinde tesirlerini göster
meye başlamıştır. Münakale sisteminde, Devlet 
Demiryolları lokomotiflerinde mahrukat ihtiya
cı ham petrolle temin edilmektedir. Şeker fab
rikalarımız, çimento fabrikalarımızın birçoğu 
petrolle işlemektedir. 

Madenlerimize geliyorum: Muhterem arka
daşlarım; Demokrat Partinin kömür telâkki-
siyle Halk Partisi telâkkisi arasında kabili kı
yas olmıyacak derecede farklar vardır. Arz 
edeyim, sık sık bahsettiler; plânlı düşünüş, 
programa, bilgiye müstenit düşünüşten ben de 
dem vuracağım. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın hiçbir ye
rinde kok kömürü ev mahrukatı olarak kulla
nılamaz, bu bir cinayettir. Kok kömürü meta-
lürjik bir metadır. Halk Partisi bunu yakmak
ta hiçfoir beis görmemiştir. Muhterem Hal'k 
Partisi Sözcüsü dedi ki ; fabrikalarda linyite 
doğru gidilmesi bizi memnun etmektedir. Gayet 
tabiî, gönül arzu ederdi ki onların kurdukları 
fabrikalarda bir enerji keşmekeşi olmasın. O 
fabrikaların bünyesinde, Sümerbankta çalışmış 
bir arkadaşınız sıfatiyle kemali cesaretle arz 
ediyorum, Sümerbank fabrikalarının kazanları 
ve ızgaraları tamamen taş kömür üzerine hesap
lanmış olduğu halde, meselâ Kayseri Fabrikası, 
Nazilli Fabrikası ne bulmuş ise onu yakmıştır. 
Malûmuâliniz bir kazan hangi tip üzerine ya
pılmış ise onu yakar. O kazanda odun da yakar
sınız, fakat o enerjinin maliyeti korkunç olur. 
Kayseri ve Nazilli fabrikaları bazan Tunçbilek 
linyitim yakmış, bazan taş kömür almış ve bun
dan dolayı da bir enerji istihlâki içinde yüzmüg-
tür. Bu memleketin taş kömürü, kok kömürü 
maalesef hiçbir teknik düşünceye uymadan is
raf edilmiştir. 

Bugünkü kömür anlayışı nedir? îşletme ba
kımından, bilhassa son senelerdeki mesaisini 
şükranla huzurunuzda yadetmek isterim. 

Linyit mevzuu; Demokrat Parti iktidarı za
manında 20 nci asrın enerji zihniyetinin icabet-
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tirdiği ciddiyetle ele alınmıştır. Türk milletine 
bundan böyle enerji mahrumiyeti doğmıyacak-
tır. 

Taş kömürü kıymetli bir döviz metaı, kok 
kömürü kıymetli bir döviz metaı olmak üzere 
ciddiyetle etüdedilmiş, ele alınmış vaziyette
dir. 

Linyit kömürünün ciddiyetle ele alınması 
neticesi olarak ki; Kütahya civarı memleket 
bünyesinde mühim değişiklikler yapacaktır. 

Ve yine mihrakının köylünün teşkil ettiği 
muazzam bir azot sanayii doğmaktadır arka
daşlar. 

Şimdi, kendileri dediler ki; «Havza'da yapı
lan büyük mikyasta memur değişiklikleri yü
zünden istihsal rencide olmuştur.» Biz taş kö
mürünü iki milyon 705 bin ton olarak onlardan 
devralmış bulunuyoruz. 1955 te ulaştığımız ra
kam üç milyon 400 bin tondur. 

Şunu da ilâveten arz edeyim ki; 3 milyon 
499 bin tonun içinde, 1955 senesinde Havza'nın 
mâruz kaldığı iki felâketin, 400 - 500 bin ton 
ile ifade edilebilecek olan tesirleri de vardır. 
Grizu felâketi, sel felâketi. Buna rağmen 2 mil
yon 705 bine mukabil 3 milyon 499 bin tondur, 
arkadaşlar. 

Şu halde Demokrat Parti iktidarının sanayi 
politikası hedefini tâyin eden, emin adımlarla 
yürüyen ve her sahada ilerlemeler kaydeden 
müspet bir politikaya dayanmaktadır. 

777 bin tonla aldığımız linyit istihsalini; 
1 112 000 tona çıkarmışız. Krom istihsalimiz, 
172 bin tondan 176 bin tona çıkmıştır. Bilhas
sa demir üzerinde duran Halk Partili arkada
şıma, ifade ediyorum : 209 bin tonla teslim al
dığımız demir istihsalimiz 480 bin tona yüksel
miştir. Bakır madeni, onların zamanında ham
madde olarak bu memleket, dünyanın en kıy
metli olan bu madenini 11 bin ton istihsal eder
miş. 23 bin 700 tona çıkarmışız. 

Muhterem arkadaşlar; bakır mevzuunda 
bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Dün 
mü etüdler, plânlar ilmî idi, yoksa bugün mü? 
İstihsal edilen bakır dışarıya gönderilir, orada 
elektrolitik saf bakır haline gelir. Bakırın için
de altın ve gümüş vardır. Onu burada tasfiye 
edemediğiniz için küçümsenemiyecek olan bu al
tın ve gümüşü oraya bırakırsınız ve kıymetli 
dövizleri de verirsiniz. İşletmeler Vekâleti, elek-
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trolitik bakırı, "geniş mikyasta enerji dâvasına 
atılmış olan Türkiye'nin kendi ihtiyacı için, is
tenen bakın Türkiye topraklarında imal etmek 
üzere teşebbüslere geçmiş vaziyettedir. (Bravo, 
sesleri) Kükürt istihsalimiz 113 bin tona yük
selmiştir. Azot sanayiimiz normal seyirle ilerle
mektedir. Bittiği zaman bunun köylüye tesiri 
dolayısiyle millî iktisadımıza tesiri muhteşem 
olacaktır. Azot sanayii yanında da bir sürü kim
ya endüstrisi doğacaktır, arkadaşlar. 

Şimdi; bize yapılan mûtad ithamlarından 
bir kaçını daha cevaplandırmak isterim. 

Diyorlar ki; «Demokrat Partinin programı 
devletçi değildir, hususi teşebbüsü destekler ma
hiyette bir plitika takibedecektiniz, halbuki siz 
aksini yaptınız.» Bu iddiayı şiddetle reddediyo
ruz arkadaşlar. Biz, iktisadi programımızda her 
gün biraz daha hususi teşebbüse imkânlar sağlı-
yan bir politika takibediyoruz. Hususi teşebbüsü 
iştiraklerle destekliyoruz. Hususi sanayie geniş 
mikyasta yer veriyoruz. Misal; şeker sanayii, çi
mento sanayii. Çimento sanayiindeki iştirak nis
peti hususi sermayenin % 35 idir arkadaşlar. 
Sümerbank'm iştirakleri büyük mikyastadır. 
Tekstil sanayiinde büyük mikyasta hususi ser
mayenin iştiraki vardır. 

Muhterem Enver Güreli'ye mufassal izahatı 
sayın İşletmeler Vekili verecektir. Ben kısaca 
idari bünye üzerinde durduğu hususlar hakkın
da arzı cevap etmek isterim, gayet kısa. olarak. 
Haklı olarak birtakım bürokratik kademelerin 
mamulât veya istihsali zedelemekte olduğunu 
söylediler. Demokrat Parti iktidarı bunun üze
rinde durmuş; tedbirlerini peyderpey almıya 
başlamıştır. Misali : 

Karabük Demir - Çelik Sanayi müessesesi 
ademimerkeziyetle idare edilen müstakil bir 
müessese haline gelmiştir. Müstakil bir idare 
meclisi vardır. Doğrudan doğruya Vekâletle mu
habere etmektedir. 

Selüloz Sanayii Müessesesi tamamiyle müs
takil bir hale gelmiş, Sümerbank'dan alâkasını 
kesmiştir. Vekâlet bu yolda etüdlerini ilerlet
mektedir. Belki yarın Havza ve diğer sanayi 
branşlarında bu yoldan tedbirlerini alacaktır. 

Muhterem Enver Güreli, İşletmeler Vekâleti
nin İktisadi Devlet Teşekkülleri kuruluş kanu
nuna aykırı olduğunu belirttiler. Kendileriyle 
aynı fikirdeyiz. Demokrat Parti kendi iktidarı 
zamanındaki tecrübelerden istifade ederek yeni 
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bir kanun projesi ile, ikilik yaratan, Devlet sa
nayii ile hususi sektördeki sanayii biribirinden 
ayıran zihniyeti değiştirmek üzere yeni bir Ve
kâlet tasarısı ile huzurunuza gelmektedir. Kabul 
buyurduğunuz takdirde İşletmeler Vekâleti; Sa
nayi, Maadin ve Enerji Vekâleti haline gelecek
tir. Yani sanayi olarak hususi ve resmî sektörleri 
nefsinde cemeden, doğrudan doğruya Halk Par
tisinin zihniyetinden ibaret olan yalnız Devlet 
sanayii işletmesi olmaktan çıkacak hususi sektö
rü de içine alan bir Vekâlet haline gelecektir. Şu 
halde bu da düşünülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk tarihinde 
belki de ilk defa olarak Demokrat Parti dev
rinde İşletmeler Vekâleti ilmî araştırmalar me
selesini ele almış bulunmaktadır. Memleket ih
tiyaçları ilmî araştırmalara tâbi tutularak, 
memleket kaynakları buna göre sevk ve idare 
edilecektir. Bu konuda İşletmeler Vekâletinde 
tedbirler alındığını şükran ile öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

C. H. P. li arkadaşlarımızla plancılık mev
zuu üzerinde kozumuzu pay etmek isteriz. Ge
lişigüzel bir sanayi bizde mi vardı, yoksa C. H. 
P. devirlerinde mi vardı? Muhterem arkadaşla
rım, Ankara dışına çıkmıyacağım, Ankara'dan 
bâzı misaller vereceğim. 

1945 senesinde nihayet bulan İkinci Dünya 
Harbini bahane ederek kendi devirlerinde, bil
hassa 1938 den sonraki devirlerinde fazla bir 
faaliyet gösteremediklerini her zaman söylemiş
lerdir. Gönül arzu ederdi ki, 1945 ten sonra ele 
geçen fırsatları vatandaşın ihtiyaçlarına ma
tuf bir sanayie hasretsinler. Demin arz ettiğim 
gibi, mesken yok, barınacak bir yer yok, ve yi
yeceği bir şekeri bir lüks telâkki ediyoruz ve 
tutuyoruz bir tayyare fabrikası kuruyoruz. Ne
rede1? Ankara'da. Nasıl tayyare yapıyoruz? 
Muhterem arkadaşlar, bir mühendis sıfatiyle 
arz ediyorum ki, dünyanın hiçbir tarafında 
tayyare motor fabrikası diye bir fabrika yok
tur. Motor sanayii vardır. Ama tayyare motörü 
fabrikası diye bir şey yoktur. O da motörü bu
rada mı yapıyor? Hayır arkadaşlar, zinhar. Ni
hayet bir montaj fabrikasıdır. Demin traktör 
fabrikasından bahsettiler ve; «bu bir montaj 
fabrikasıdır» dediler. Tayyare fabrikası neydi 
acaba? Ben hiç olmazsa traktör yapıp köylü
mün âcil ihtiyaçlarını karşılıyorum. Hangi tay
yare motorunu yaptı? Bu fabrikanın yalnız ta§ 
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kaplama duvarı 7 küsur milyon liraya mal ol
du. Satınalman patent modası geçmiş bir fabri
kaya aitti. Biz bunu satmalıyoruz ve buraya 
getiriyoruz. Bunun ismi de tayyare motor fab
rikasıdır. Buna çocuklar bile güler, arkadaşlar. 
O zaman matbuatı takip buyuranlar, bunun 
aleyhinde büyük manşetli yazıları okumuşlar
dır. Buna rağmen bu tayyare motor fabrikası 
kurulmuştur. Sonra, acaba bu tayyare fabrikası 
ne yaptı?.. Türk Ordusunu tayyare ile mi teç
hiz etti?.. Daha da ileri gidildi, arkadaşlarım, 
bugün tayyare sanayiinde ilerlemiş memleket
lerde dahi muhtelif merkezler halinde bulunan 
Aero - Dinamik merkezi yapıldı. Aero - Dina
mik nedir? Bunu izah edeyim : Modern tayya
re sanayiinde yeni yapılmış ve kalkacak olan 
tayyarelerin tecrübeye ve bunun .için de büyük 
mesafeler ihtiva eden tesislere ihtiyacı vardır. 
Aero - Dinamik, merkezde bunların malzeme 
tecrübeleri yapılır. Biz, sanki tayyare imalâtı
nın haddi balâsına varmışız gibi 3-4 milyon li
ra sarf ederek bir Aero - Dinamik kanal yap
tılar. Bugün ambar olarak kullanılmaktadır. 
Bu israflar karşısında Demokrat Parti eline al
dığı bu neticeleri memleket hayrına kullanmış
tır. Biz, bu fabrikayı hiç olmazsa köylünün 
menfaatine yarıyaeak, yarın, öbür gün traktör 
motor fabrikasının nüvesini teşkil edecek olan 
traktör montaj fabrikasına kalbettik. Büyük 
bir döküm atelyesi de kurulmak üzeredir. 

Muhterem arkadaşlar; vaktinizi aldım, özür 
dilerim. Ancak burada bir hesaplaşma mevzuu-
bahistir. Biz müsrif miyiz? Biz memleketin pa
ralarını rastgele mi harcıyoruz? 

İşletmeler Vekâleti sahasını pek alâkadar 
etmez, fakat bir misal olarak yine arz edeyim : 
Halk Partisi hükümetinin bir plânı vardı, An
kara'da bir santrmedikal, bir tıbbi merkez ya
pacaktı. Bu tıbbi merkez, 1 000 yataklı bir has
tane ve müştemilâtı, lâboratuvarlar, teşrihhane
ler ve bunları damlara nakledecek asansörden 
müteşekkildi. Bu Jean Vaner isminde bir Fran
sız mimarına 4,5 milyon liraya yaptırılmıştır. Bu 
işi Sayın Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu ben
den çok daha iyi bilirler, bu projeler halen Nafıa 
Vekâleti arşivlerinde çürümektedirler. Bu santr
medikal daha her vilâyetinde bir hastanesi ol-
mıyan memleketimiz için bir mirasyedilik değil 
de nedir? İstirham «ederim. Yalnız bu hastane 
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grupunun enerji istihlâki 2 400 kilovattır. Bunu 
nereden elde edecekti? Nitekim yapılamadı. 

Bir misal daha : Fen Fakültesi projeleri ya
pılmıştır, maliyeti 25 milyon lira olacaktı, bir 
teknik üniversite projesi yapıldı, maliyeti 40 
milyon lira idi. Bu projeler de tatbik edilemedi, 
çürüdü. Ama projeler için milyonlar ödendi. 
Bütün bunları dünün zihniyetini ve bizim zihni
yetimizi belirtmek bakımından, plân nedir, plan
sızlık nedir, müşahhas olarak belirtmek bakımın
dan arz 'etmiş bulunuyorum. 

Sözlerime nihayet vermeden, bir iki dakika
nızı daha alacağım. 

Selilöz Sanayii Müessesesinin bugün hammad
desini memleket dâhilinde elde edememenin ıs
tırabını ifade eden Halk Partili arkadaşımıza 
1949 senesinde bütçe müzakeresine ait zabıttan 
okuyacağım birkaç satırla arzı cevap edeceğim. 

«Memlekette kâğıt sanayii kuruldu. Fakat 
onun maddei iptidaiyesinin nereden geleceğini 
düşünmeden fabrika tesis edildi. Tarım Bakanlı
ğı, ben ormanları koruyacağım diyor, öbür taraf
tan Ekonomi Bakanlığı ben orman ve kereste 
isterim diye ısrar ediyor. Bu fabrikaların ipti da ; 

maddelerinin teminat altına alınması lâzımgel-
mez miydi? Eski başbakanlardan biri ormanlar-
tahripten koruyacağım, icabederse kâğıt fabrika
sının kapısına kilit vuracağım demişti. Milletin 
verdiği para ile yapılmış bir fabrikanın kapısmr 
kilit asmak olur mu? Arkadaşlar bugünkü günde 
biz yalnız kâğıt yapıyoruz demek için bu fabri 
kayı kuruyoruz, bu fabrikanın maddei iptidaiyes1' 
başka memleketlerde ormanların artıklarındar 
temin edilir. B,iz Bolu ormanlarının ana maddes' 
olan tomrukları, bu memleketin 'ev, mesken ihti
yacını düşünmeden, ona veriyor; getirip bu fab
rikada hamur yapıyoruz. Bu doğru bir keyfiyet 
midir, arkadaşlar?» 

Başka bir parça okuyorum: 
«Biliyorsunuz ki vaktiyle sınai kalkınma na

mı altında ve bâzı görüşlere dayanarak birçok 
fabrikalar kurduk. Biraz evvel arkadaşım Enver 
Kök belirttiler, bir taraftan Denizli'ye kurul
ması lâzımgelen bir sanayii zorla Nazilli'ye kur
duk. Bugüne kadar binlerce cana, hastaya ve 
milyonlarca paraya mal oldu, ayrıca bir suni 
ipek fabrikası kuruldu, bugün hâlâ o teşekkül 
başına bir yük olmaktan fariğ değildir, hâlâ ve
rimli neticeleri alınamamaktadır. Bir sellüloz 
fabrikası kuruldu. 90 Kİ. den su getirdik. Odun 
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ve tomruklar uzak mahallerden getirmek sure- • 
tiyle bu fabrikayı işletmeye çalışıyoruz. Burada 
demek istediğim şudur ki, bir insan zirai ka
rakterden sınai bir yola giderken hatalar yapa
bilir. Fakat her yapılan hatalar yeni teşebbüs
lerimiz için bir irşat vesilesi olsa idi belki te
selli olunabilirdik. Fakat maalesef biz daha bu 
acı tecrübelerden millete milyonlarca lira kül
fete mal olan bu sanayiden gereği kadar ders 
alamadık, en güzel numunesini de Erzincan'dan 
kurulması istenen iplik dokuma sanayiidir. Biz 
Erzincan gibi vilâyetimizin kalkınması kadar 
tabiî bir şey olmadığını kabul ederiz. Ama onun 
zirai, sınai kendi bünyesine uyan bir sanayiin 
tabiî imkânlarına tetabuk eden sanayiin kurul
masını isteriz. 

Bu konuşma esnasında bize Sümerbank'tan 
dediler ki, «eğer biz Erzincan'da bu fabrikayı 
kurarsak lüzumundan fazla 17 milyon lira pa
ra yatırmamız lâzımgelir.» Yani bu işin idare 
mesuliyetini üzerine alan teşekkül burada kurul
masını tasvibetmemektedir. Bu fabrikanın ken
disine 17 milyon lira daha pahalıya mal olacağı 
belirtilmektedir. Fakat hükümet orada kurulaca
ğını söylemektedir. Nitekim bunun mukabilini 
Denizli'de görüyoruz. Denizli'de bir mensucat 
fabrikası kuruluyor. 

Daha bu acı tecrübelerden millete milyonlar
ca lira külfete mal olan bu sanayiden gereği ka
dar ders alamadık. En güzel numunesi de Er
zincan'da kurulması istenen iplik dokuma sana
yiidir. Biz Erzincan gibi vilâyetimizin kalkın
ması kadar tabiî bir şey olmadığını kabul ederiz. 
Ama onun zirai sınai kendi bünyesine uyan bir 
sanayiin tabiî imkânlarına tetabuk eden bir sa
nayiin kurulmasını isteriz. 

I 

Bu konuşma esnasında bize Sümerbank'tan 
dedilerki, «eğer biz Erzincan'da bu fabrikayı 
kurarsak .lüzumundan fazla 17 milyon lira para 
yatırmamız lâzımgelir.» Yani bu işin idare me
suliyetini üzerine alan teşekkül burada kurul
masını tasvibetmemektedir. Bu fabrikanın ken
disine 17 milyon lira daha pahalıya mal olacağı
nı belirtmektedir. Fakat hükümet orada kuru
lacağını söylemektedir. Nitekim bunun bir mu
kabilini Denizli'de görüyoruz.» diye devam et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu verdiğim misaller
le zannediyorum ki Demokrat Parti mi plânlı-
lık yolundadır, yoksa bizden evvelki iktidar mı? 
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Bunu elimden geldiği kadar müşahhas misallerle 
arz etmeye çalıştım. Takdir efkârı umumiyenin- j 
dir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Hüseyin Balık. i 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; işi zorlamıyalım; nereye j 
gidersek gidelim, netice şudur: Cumhuriyet | 
Halk Partisi 25 sene, 27 sene-idare yapmış, De
mokrat Parti iktidarı ekseriyetle devralmıştır, j 
Fakat bugünkü sahamız o'kadar genişlemiştir 
ve Türkiye ilme ve tekniğe okadar ihtiyaç gös- i 
termiştir ki, netice itibariyle yapılan işlere iti- j 
razımız yok. Arkadaşımız filiân program, fa
lan program diye tam bir saat plândan, prog
ramdan bahsettiler. Bir apartman, bir fabrika j 
yaptığınız zaman başta para gelir, sonra mü-
Mm-olarak plân gelir. Teknik de lâzımdır, ama i 
iş önce omun malî bünyesini halletmektir. j 

Muhalif arkadaşlar diyorlar ki ; meseleleri
miz meydandadır, eksiklerimiz şu ve şudur. J 
Bunların cevabını inşaalMı İşletmeler Veikili- j 
niri ağzından duyarız. i 

Türkiye'de kapasite genişliği olsaydı, tek
nik eleman bol olsaydı, malî imkânlar müsait 
olsaydı bugünkü ustıralbı bu kadar şiddetle 
duy mryac aktık. I 

Arkadaşlar, deniyor ki ; «Halk Partisi, im
kânları bir set içinde muhafaza etmiştir.» De
mokrat Parti iktidara geldiği zaman bu şeddi 
birdenıbire yıkmış, aşağı devirmiştir. Bâzı yer
lerde adamakıllı hâsıla elide etmiş, bâzı yerler
de yıkmıştır. Bizim dairei intihahiyemizin İş
letmeler Bakanlığı ile münasebeti vardır ve ı 
bu münasebet daima olagelmiştir. İşletmeler 
Vekili arkadaşımızın müspet olarak muvaffak 
olduğuna kaaniiz. Konuşmalar işleri muvaffak 
olmuş göstermiyor, politika oluyor. Arkadaş
lar, bunlar müspet işlerdir, buralara politika i 
girmesin. Bunların gerek konuşulmalarında, 
gerek müdafaa tarzında politika olmasın. Bil
hassa benim kaç seneden beri üzerinde durdu
ğum mesele de budur. Bu fakir milletin 5,5 
milyarlık parası ile Türkiye'nin iktisadi hare- ; 
ketinin yarısını teşkil eden bu müesseselerde j 
politika olmasın. Yarii ekonominin başında po- j 
litika gelmesin, hiç politika olmasın demiyo- i 
rum, ekonomi politik olsun, politik ekonomi ol- j 
masın. Daha doğrusu hâkimiyet politikada ol
masın, o ekonominin arkasından gelsin. Çünkü | 
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bir hükümet idaresinde, mademki siyaset var
dır, bir imletme de müstakil ve ticari değildir. 
orada politika olacaktır, fakat hiç oknazsa ikin
ci tarzda olsun. 

Kanaatim şudur ki, memleketimizde politi
ka başta gelmektedir, ekonomi kelimesi ikin
cidir. Bunun misallerini her gün verebiliriz. 
Arkadaşımız Güreli geldi konuştu, bunu 10-20 
defa söyliyebiliriz. Bugün hâkim olıan zihni
yet, (zihniyet değil) belki zaruret, belki icap
lar, belki ıstırarlar buna sebebolmaktadır. Bü
tün müesseselerimizde, işletmelerimizde bu hal 
maalesef mevcuttur. İşletmelerde 6 sene içeri
sinde umum müdürler değişmiş, bütün teknisi-
yenlere müdahale edilmiş. Ben Vekil Beyden 
rica edeceğim, direnecekler, dayanacaklar ve 
diyecekler ki : «Ben parti ile birlikte bu fabri
kaları idare edemem. Ben parti işlerini genel 
kurulda müzakere ederim. Fabrikaların idaresi
ni de parti işlerinden uzak tutarım.» Bu zihni
yet temin edilmedikçe, müspet bir bakanlık ol
madıkça, fabrikalar parti işlerinden uzak tutul
madıkça iyi neticeler alınamaz. Hakikaten mü
dahaleler vardır. Burada uzun uzun izah etme
me lüzum yok. Bir ay içerisinde benim seçim 
bölgemde müdahaleler olmuş, ve teşkilâttan bâ
zı kimseler başka yerlere kaldırılmışlardır. 
(Böyle şey olmaz, sesleri) Ben sordum arkadaş
lara, dedim ki : «5 seneden beri bunların git
mesini istiyorsunuz. Bunların maddî vebalini 
üzerinize alamazsınız, buna imkân yok ama mâ
nevi vebalini alabilir misiniz? Sizin dediğiniz 
yapıldığı takdirde altı ay sonra demir sanayiin
de 50 bin ton eksik istihsal olursa bunun veba
lini kabul eder misiniz? Bunun hesabını vere
bilir misiniz?» «Hayır» dediler. «O halde dedim, 
siz bu işe parti mevzuunu karıştıramazsmız...» 

İBRAHİM GÜRGEN (İçel) — Bunları tica
ret bütçesinde de söylediniz. Hep senin aynı 
lâflarını mı dinliyeceğiz 1 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ticaret 
bütçesinde de, söylerim, burada da. 

REİS — Hüseyin Bey, siz lütfen devam edi
niz, müddetinizi ikmal ediniz, efendim. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, buraya çok heyetler gelip gitmiştir 
ve gelip giderler. İktidarlar fânidir, insanlar da 
fânidir. 

İBRAHİM GÜRGEN (İçel) — Evet bir çu
val içinde ceviz. 50 defa sallasan aynı ses... 
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Her yerde bunları dinliyoruz. İnsaf... (Sağdan, 
ayıp ayıp, sesleri) 

REİS — Rica ederim, İbrahim Bey, müda
hale etmeyin. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Evet in
sanlar da fânidir. Başka arkadaşlar başka hiz
metlerle buraya geldiğinde eğer biz birbirimi
zin beş dakikalık konuşmasına müsamaha gös-
teremezsek tahammül edemezsek iyiye gitmeyiz 
arkadaşlar. Hüseyin Balık boş çuvaldır, şudur, 
budur... Ben arkadaşlar, hiçbir kimseye böyle 
bir isnatta bulunmak istemem. Fakat arkadaş
larım, bunlardan bir tanesini, Hüseyin Balık'-
m beş seneden beri söylediği beş lâftan bir ta
nesini buradan birgün kendi ağızlarından da 
dinliyebilmek isterim. (Soldan, gürültüler) Evet 
arslanlarım, evet arslanlarım. (Sağdan, alkışlar) 
Evet arslanlarım; evet, kaderini bir tek insana 
bağlıyan arslanlarım. 

REİS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Bendeniz 

bu bütçe için hazırlanmış değilim. («O halde 
konuşma» sesleri) Bir dakika rica ederim, siz
leri fazla işgal etmiyeceğim. 

Kıymetli Necmi İnanç Partimiz Grupunun 
noktainazarını rakamlarla arz etti. Bendeniz 
Hüseyin Balık'm tavsiyelerine uyarak hakika
ten kıymetli, hakikaten ilimle mücehhez profe
sörlerden mürekkep Hürriyet Partisinin bura
ya getirdiği rapordan ilham alarak kendilerin
den bir sual soracağım. Bize tavsiyelerde bulu
nuyorlar ve diyorlar k i : «öz kaynaklardan te
min edilmiyen finansmanlarla harekete geçme
yiniz. Finansman mevzuunda Merkez Bankası 
kaynaklarına müracaat etmeyiniz.» Ben reel 
olarak, hakikaten samimî olarak ve yapıcı bir 
insan olarak merakımı muciboldu : Acaba ha
kikaten bizim iktidarımız yanlış bir yolda mı
dır? İktisadi hatalar mı yapmaktadır? Memle
keti hakikaten felâkete mi sürüklemektedir? 
Merkez Bankasını ve milleti iflâsa mı sevk et
mektedir....? Diye bir an düşündüm. Kafamda 
bir istifham uyanıyor, kendi dairei intihabiyem-
de, Konya'da bir çimento fabrikası yapmak is
tiyorum. 6,5 milyon lira temin etmişim, bir şe
ker fabrikası yapmak istiyorum. Enver Güreli 
arkadaşımın tavsiyesine uyuyorum, kabul edi
yorum, nasıl yapacağım şeker fabrikasını? Ba
na bir yol gösteriniz, bana bir plân veriniz lût-
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fen. (Yapma sesleri) Oraya geleceğim arkadaş
lar, bugün Konya Şeker Fabrikası 40 milyon 
sermaye ile dönmektedir. Bunun 20 - 25 milyo
nu maliyet sermayesi, 15 - 20 milyonu da işlet
me sermayesidir. Şu kıymetli adamın enerjisiy
le, teşkilâtının gayretiyle Merkez Bankasının 
kaynaklarına, İş Bankasının bilmem nesine mü
racaat edilmek suretiyle bana ödünç verilmekte 
ve ben de size 23 000 tonluk şeker fabrikasının 
çarklarını çevirmekteyim. 

Arkadaşlarım; ben bu kaynaklara müracaat 
etmediğim takdirde bana lütfen söylesinler, bu 
fabrikanın tekeri nasıl dönecektir? 

Fethi Bey, çok kıymetli arkadaşsın; sana bu
nu Vekil olmadan şu sıralarda söyledim. Çok 
kıymetlisin, çok çalışkansın, ama iş adamı de
ğilsin, iyi bir Vekil olamazsın demiştim. (Hür
riyet Partisinden alkışlar, bravo sesleri) 

Çok kıymetli arkadaşlarım; hakikaten, Hür
riyet Partisinden istirham ediyorum, bize millî 
bir plân verin. (Sağdan, aferin! sesleri) 

Vallahi de ve billahi de siz bir tane plân re-
alize edemezsiniz. (Sağdan, gülüşmeler) 

Zira bugün hususi teşebbüs hareket halinde, 
serbest teşebbüs hareket halindedir. Demin ar
kadaşımın söylediği çimento sanayiinin, çimen
to fabrikalarının % 35 i, şeker sanayii hususi 
teşebbüsü harekete getirmekle mümkün olmuş
tur. Bu hususi teşebbüs olsa olsa bu sermayemn 
% 50 sini yüklenebilir, diğer % 50 sini bula
mazsak, şu tavsiyelerine uyarak hiçbir kayna
ğa müracaat edemezsek o vakit en ideal iktisat 
işletmesi olan İsmet Paşa iktisadi devrine dö
ner ve illallahi duralar. (Soldan, alkışlar), (Sağ
dan, gülüşmeler) 

Bugün arkadaşlar, hususi teşebbüslerin malî 
servetlerini harekete getirmek suretiyle, demin 
Necmi İnanç arkadaşımızın saydığı ve hattâ sa
yamadığı binlerce eser memlekette meydana 
gelmektedir ve memleket kurtuluş yoluna gir
miş bulunmaktadır. (Soldan, alkışlar) 

Demin konuşan arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum, Allah rızası için politik sebeplerle 
memleket dâvalarını baltalamıyalım! (Soldan, 
bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 

(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlarım, gece
nin saat biri, yorgunsunuz. Bütçenin başladığı 
günden itibaren de muhalefetin aynı iddiaları 
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re iktidarın haklı olarak bu iddialara kargı aynı 
cevaplan, aynı rakamlar birçok defalar söylen
di, hâdiseler mütaaddit defalar gözden geçin
di. Ben bu saatte işletmeler Vekili olarak yeni
den bu rakamlara avdet etmekten, yeniden ge
riye dönmek suretiyle Meclisi rahatsız etmekden 
içtinabedeceğim ve muhalif arkadaşlara da ra-
kamsız konuşmalarının acısını bir daha göster
mekten çekineceğim. Kendilerine yegâne tari
zim, buna işaretten ibaret olacak. 

Enver Güreli arkadaşım, Halk Partisi adına 
konuşan arkadaşımdan daha olgun, daha iyi idi. 
Halk Partili arkadaşımın çok zayıf birtakım 
mücerret iddiaları ortaya atmaktan başka bir 
şey yapmadılar. Şimdi grup sözcüsü arkadaşı
mın söylediği rakamlara bir şey ilâve etmeden 
yalnız ve yalnız yapılmış tenkidler üzerinde du
racağım, bu suretle az konuşacağım, vaktinizi 
almıyacağım, hem de daha vazıh konuşma imkâ
nını elde etmiş olacağım. 

C. H. P. adına konuşan arkadaşım, «yeni te
sislerde, fabrikalarda iktisadi şartların göz önün
de tutulduğu üzerinde kanaatimiz tam değil
dir» diyor. Enver Güreli arkadaşımız iktisadi 
devlet teşekküllerinin iktisadi bünyesi hakkın
da hemen hemen üç satırdan ibaret olan konuş
masında aynı noktai nazarı ortaya koyuyor, ik
tisadi değildirler diyor. Fakat misal yok. Nedir 
misal? Daha evvel de söyledim, hangi çimento 
fabrikası, hangi şeker fabrikası, hangi baraj, 
hangi mensucat fabrikası iktisadi değildir! 
Bunlara misal vermek lâzım. Enver Güreli arka
daşımız yalnız bir misal verdi; Merinos Fabri
kası. (Sağdan, gürültüler) Başka yok, başka mi
sal yok. Ben bana söylenenlere cevap veriyorum. 
(Sağdan, gürültüler) 

Çok muhterem beyefendiler, muhalefetteki 
bâzı sinirli arkadaşlarım ellerini uzatarak bana 
bağınyorlar. Emin olun, siyasi hayatımın en sa
kin konuşmalarından birini yapmak kararı ile 
huzurunuza çıktım. Bu hareketleri ile beni bu 
karanmdan asla döndüremezler. 

Ben kendilerine diyorum ki; misal verin. En
ver Güreli arkadaşımdan, Halk Partisi Meclis 
Grupu adına konuşan arkadaşımdan rica ediyo
rum; Merinos'tan başka bir misal versinler, de
sinler ki, falan yerde kurulmuş olan şu çimen
to fabrikası, şu şeker fabrikası, filân yerdeki 
şu mensucat fabrikası, bu santral, bu baraj. 

.1956 0 : 3 
gayriiktisadidir. Bunlar kurulurken iktisadi 
zaruretlere riayet edilmemiştir; kömür etüdleri 
yapılmamıştır. Hammadde etüdleri yapılmamış
tır, kuruluş zamanı tâyin edilmemiştir. Yoksa; 
kâğıt üzerinden okuyarak, plân yoktur, enerji 
tesisleri şöyledir demek doğru olmaz. Kendisi 
ne mebusu idi? (Kars, sesleri) 

Erzurumda Şeker Fabrikası kuruyoruz, size 
çok yakındır, gelip - giderken tetkik edersiniz. 
Acaba Erzurumda kurduğumuz Şeker Fabrika
sı gayrüktisadi mi? Ve şayet böyle bir şey gö
rürseniz bana sorarsınız, yoksa ben, Yüksek 
Meclise, her fabrikanın iktisadi olup olmadığı 
hakkında saatlerce, günlerce, aylarca izahat mı, 
vereyim? İddiacı iddiasını ve delillerini ortaya 
kor, delilsiz iddia olmaz. 

Halk Partili arkadaşım, şöyle diyor : «Fi
nansman kaynakları iyi tetkik edilmediğinden 
tesisler memlekete pahalıya mal oluyor!» Bu ne 
demek? Yani finansman iyi tetkik edilmediği 
için tesislerin maliyeti yükseliyor mu, demek 
istiyor? Anlıyamadım. Bu fikri bir misalle izah 
etmeli, demeli ki: Etibankm Murgul madeni 
veya falan tesisin finansman menbaı hatalıdır, 
takatin üstündedir, bundan dolayı da faiz şarjı 
yükselmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur, maliyet 
bu kadar yükselmiştir... Bu tarzda ifade etme
den ben nasıl anlıyayım. Tekrar ediyorum, hu
kuki bir kaidedir, evvelâ iddiacı iddiasının de
lillerini ortaya kor, Yüksek Meclisin Huzuru
nu benim her tesis hakkında beyanatımla işgal 
etmeyi tabiî ki, arzu etmezsiniz. O halde misal
lerini versinler, biz de izahatımızı bu noktalar 
üzerinde yapalım. 

«Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nispe
ten iyi çalışmıştır, fakat daha geniş bir teşkilâ
ta malik olmalıdır.» dediler. Bu da müphem. 
Hangi istikametlerde noksanlık var? Petrol 
araştırmalarında mı, jeolojik araştırmalar
da mı, jeoloklarda mı, alât ve edevat
ta mı, eksiklikler vardır? Kasıt nedir arka
daşlar? Bu kadar tenkid ettikleri mevzularda 
elbette bir fikirleri vardır, bu fikirlerini beyan 
etmeleri icabeder. Sormuşlardı, arkadaşıma ha
ber vereyim, memleketimizin jeolojik haritası 
yapılmıştır, yakında tabedilecektir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Mikyası 
nedir? 

İŞLETMELER VEKtLt SAMET A&AOĞ-
LU (Devamla) — Mikyası 1/100 bindir. Yakın-
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da tabedilecektir. Henüz tamamiyle tabedilme- ; 
meşine rağmen birçok sahalarda istifade edil
mektedir. 

Halk Partisi sözcüsü, arkadaşım maden kö
mürünü ele aldı ve amenajman plânlarının Halk j 
Partisi tarafından yapıldığını söyledi. Doğru
dur. 1948 de Halk Partisi tarafından yapıldı. 

Fakat, arkadaşlar; devirlerin mukayesesi 
randımanla, elde mevcut imkânlarla ölçülmek 
icabeder. Elde mevcut imkân büyük ve sen bun
dan küçücük bir iş çıkarırsan memleketin za
rarına çalışılmış demektir. Fakat, elde imkân 
küçük olduğu halde sen büyük işler başarmak 
yolunu bulursan, bu, memleketin hayrına olur. 

Arkadaşlar, içinizde bulunan madenci arka
daşlar iyi bilirler, bu amenajman plânı 1948 yı
lında nazari olarak yapılmıştır, vâdeleri hesa
ba katılmadan yapılmıştır. Bunun içindir ki, 
iktidarımız iş başına gelince 1958 e kadar bir 
ve 1960 a kadar da bir olmak üzere iki plân 
yaptırmak mecburiyetinde kaldı. Bunlar mu
vaffakiyetle tatbik edilmiş ve edilmektedir. 
Şimdi, burada bir iki rakam vereceğim. Çok 
değil, iki üç rakam verip geçeceğim. Bizim yap
tığımız amenajman plânına göre 1956 da istih
salimiz tuvönan olarak 5 933 000 dir. 1958 de 
7 116 000 olacaktır. 1960 da 9 milyonu geçe
cektir. Bunlardan, tuvönan hesapları artık ka-
ale almamak lâzımdır. Bütün hesaplarımızı şim
diden sonra yıkanmış kömür üzerinde yapaca
ğız. Bunu kül nispetinde tenkidlerde bulunan 
arkadaşımıza cevap olsun diye, bunları arz edi
yorum. Zira, bu tuvönan hesapları Halk Partisi 
devrinin bir icadıdır. Çünkü, böyle olunca ra
kamlar kabarık gözükür, ama bunu yıkadığı
mız zaman hakiki satılabilen kömürü, saf kö
mürü elde edersiniz. Biz, bundan sonra hesap
larımızı lâve kömür olarak, yıkanmış kömür 
üzerine yapacağız. îşe başladığım zamanki is
tihsal ile bugünkü istihsalimiz bir milyon gibi 
büyük bir fark göstermektedir. Çeşitli sebepler
le memurların değiştirilmesi üzerinde de durul
du. 

Arkadaşlarım; bâzı tesislerimizde yüksek 
idare âmirlerinin mûtadın dışında, normal mem
leketlerdeki mûtadın dışında sile değiştirildiği 
olmuştur. Tele parti sistemimde bunlar olmazdı 
elbette. Memlekete yepyeni bir çalışma zih
niyeti ageldi. Bu yepyeni zihniyete intibak za
ruretiyle çok büyük bir dâva ile her vatandaş 
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kendi ruhunda ve kendıi muhitinde ve her ik
tisadi ve idari bünye, kendi muhitinde karşı 
karşıya kaldı. Fakat bu devir nihayete ermek
tedir. Şunu da arz edeyim ki; bu değişme çok 
yüksek makamlarda olmuştur. Yo'ksa yüksek 
mühendis ve mühendis arkadaşlarımızın Hav
za'daki vasati ikamet müddetleri kaç senedir, 
diye sorsalar; ben kemali cesareitle on senedir, 
diyebilirim. Havza'da çalışan mühendisleri
miz işe başladıkları günden itibaren hattâ umum 
müdür oluncaya kadar, bütün stajlarını, tec
rübelerini Havza'da geçirmişlerdir. O halde 
«Havza'da sık sık değişmeler oluyor» sözünü 
çerçevelemek ica'bediyor. Havza kendi bünye
sine bir istikrara doğru süratle gidiyor ve bu
na çok yaklaşmıştır. 

Şimdi siyasi sebeplerle memur töbdili mevzu
una dokunayım. Bu mevzuda Hüseyin Balık 
arkadaşımla bir nebze beralber olduğumuzu 
söyliyeceğim. Memleketimizde iktisadi faali
yetleri siyasi entirikaların dışında bırakmak 
için elden gelien yapılmalıdır ve yapılmaktadır. 
Ama bu entirika nereden geliyor? Bu nihayet 
bir tahrikin eseridir. Bu tahrikler nereden geli
yor? Tahriklerin yaptığı tahribatın bize ait me
suliyeti şu kadar ise, muhaliflere ait mesuli
yeti çok daha muazzamdır, çok daha geniştir 
arkadaşlar. Daima tahriklere mâruz kalmışız
dır. Bunları her zaman vesikalariyle ispat ede
biliriz. Hâdiseleri ortaya bir kere böyle koy
malı. 

Şimdi arkadaşlar, bir de; «Belki kömür is
tihsali arttı ama kömürde kül fazla.» diyorlar. 
Hakikaten va'kit ve imkân geniş olsaydı da ben 
bu memleketin geçirmekte olduğu muazzam ta-
havvülü bâzı arkadaşlarımızın arzusu hilâfına 
en edibane bir üslup ile söylemek fırsatını bul-
s aydım. 

Bir şey söyliyeceğim, bu muhterem iyi ar
kadaşlar, çok güzel konuştular, af buyurun ama 
içimde bir ürperti var, yeniden, Same't Ağa-
oğlu mütemadiyen kavga çıkarmaik istiyor, de
rci esinller !.. 

Neden işlerin, kül nispetleri gibi en küçük 
noksan kısımlarını arıyorlar, dürbünü mütema
diyen bu çeşit noktalar üz?erine çeviriyorlar da 
neden iyi yapılmış işleri tle görmüyorlar? 

Havzada yapılmış muazzam lavvarlar var, 
bunlardan biri altı aydır çalışıyor, ikincisi bu 
Hazirandan itibaren çalışacak, tki lavvarm ka-
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pasitesi 16 - 18 bin ton kömür yıkayacak kadar- ; 
dır. Bunu neden görmüyorlar ve mütemadiyen i 
pertavsızı kömürün kül nispetine vuruyorlar? 
öbür işlerimize de baksalar ruhlarının insaf his- j 
lerini tatmin etmiş olurlar. 

Dedikleri kısmen doğru, ben de bazan mem- ; 
nun değilim, ama bir kararname var, yüzde 14 j 
ten fazla küllü kömür havzadan dışarıya çıkamaz, j 
şayet çıkıyorsa kaçakçılık var, ihbar etsinder, i 
takibedeceğiz. Buna mukabil diğer katî bir realite j 
vardır, tahkiki çok kolaydır, dikkat ediniz en j 
muhalif gazetelerimiz dahi, en şiddetli araştır- I 
ma yapıp hakikatleri bulmak istiyen münekkid- | 
lerimiz dahi kömürün vasıflarından şikâyetlerini \ 
son aylarda ne kadar azaltmışlardır. Çünkü ar- f 

tık yalnız yıkanmış kömür veriyoruz. i 
Tekrar ediyorum; kömür vasıfları geçen se- | 

neye nispetle çok iyi, evvelki seneye nispette çok ; 
daha iyidir. Bu kül dâvası artık geride kalmış ; 
bir dâvadır. Ama bir zaruretle tuvönan verilmek . 
mecburiyeti hâsıl olursa yeniden bu dâva uyanır. : 

Sonra, arkadaşlar burada bir rakam verdiler, ; 
dediler ki kül dolayısiyle Karabük pik istihsali ; 
için 600 kilo kömür sarf ederken şimdi bin kiloya j 
çıkmıştır. Teknisiyen arkadaşlarımdan bilhassa j 
sordum, normal olarak ne kadar sarf edilir diye? j 
Dediler ki, 980 - 990 kilo. Bir ton pik için 600 j 
kilo kömür sarf etmek nazariyede var mı diye ] 
sordum. Hayır dediler, yoktur. j 

Halk Partili arkadaşım «Kömür politikasın- j 
da linyit esas olmalıdır» diyor. ; 

Bizim senelerden beri, geçen sene, bu sene i 
Bütçe Komisyonunda, sorulan suallerle Yüksek 
Meclis kürsüsünde, kömür politikası hakkında ı 
arz ettiğimiz fikirlerimizi, sanki bunları tatbik J 
etmiyormuşuz gibi, tenkid ederek ele alıp diyorlar I 
ki, linyit esas olmalıdır. Demin Necmi İnanç ar- j 
kadaşım anlattı, her fabrikanın yakacağı linyit | 
miktarım, bunların nereden temin edileceğini ; 
söyledi. Hakikaten arkadaşlar, linyit, kömür po
litikamızın merkezi sıkletidir. Geçen sene iki yüz 
bin ton taş kümürü yerine linyit kömürü ikame i 
ettik. Bu sene ikame edeceğimiz linyit miktarı beş j 
yüz bin tondur, ve derhal haber vereyim bu beş j 
yüz bin tonu hususi müstahsilden alacağız. Hu- j 
susi müstahsili ona göre teşkilâtlandırıyoruz, j 
Tekrar ediyorum, kömür tevzi sistemimizde bu j 
sene linyit 500 bin ton artırılmıştır. Kömür tevzi j 
sistemi Başvekil tarafından ilân edilen bir sis- ! 
temdir, Yani taahhüdedilen bir sistemdir, taah- i 
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hüdedilen bir sistem ise tatbik edilir. Görüyorsu
nuz linyit dahilî kömür dâvamızın temelini teşkil 
etmeye başlamıştır. İnşallah yakında taş kömürü 
bir ihraç metaı halin'e gelecektir. Bâzı dudaklarda 
tebessümlerin belireceğini bilmeme rağmen yine 
söyliyeceğiin; şu grizu ve sel felâketleri olmasa 
idi bugün huzurunuza daha başka bir şekilde, 
103 - 159 bin ton kömür ihratietmiş bir hüküme
tin âzası olarak şeref duyacaktım. Allah nasibet-
medi. İnşallah bir daha böyle felâketler, 'olmaz. 

Arkadaşımız, «Ergani Bakır İşletmesinin, bir
kaç senelik istihsal imkânı kalmıştır» diyor. Ar
kadaşlar; hakikaten senede 17 bin ton üzerinden 
17 - 20 senelik bir rezerv bugün mevcut. Siz ne
reden aldınız bu rakamları? 

Şimdi bir şeye nazarı dikkatinizi celbet-
mek isterim; bu çok ehemmiyetli bir husustur. 
Şurada, burada, şu veya bu maksatlarla mebus 
arkadaşlara birtakım yanlış rakamlar verilir, 
bunların bu kürsüden ifade ettirilmesi istenir. 
Bu, iyi bir hareket değildir, arkadaşlar. Ergani'
deki bakır rezervi iki seneliktir. Hayır! Ben di
yorum ki, 17 seneliktir, 250 bin tondur arkadaş-
lar. 

Sonra, arkadaşım, «volfram madeninin işle
tilmesinin bir yabancı şirkete verilmesini doğru 
bulmuyoruz» dediler. Vallahi bu hususta ne ya
bancı bir şirketle konuşmuş, ne de işletilmesini 
vermiş değiliz. Volfram madeni çok kıymetli bir 
madendir. Eğer kendimiz işletmek imkânı 
fennîsini ve malisini bulursak biz işletiriz. 

Ben bu memleketin müstakbel barajlarının 
kendi imkân] arımız ve mühendislerimiz ile yapı
lacağına kaaniim. Volfram da inşallah böyle 
olur. Şayet memleketin menfaati bu maddenin 
ecnebilerle birlikte işletilmesini icabettiriyorsa 
o yola gideriz. Yeterki istifade edilsin. Şu an
da bir karar yoktur. Şayet sayın sözcü dost ola
rak, milletvekili olarak bana gelse, sorsa idi, 
kendisine hakikati söylerdim. 

Sonra arkadaşlar, Karabük'ün istihsalinin 
azaldığından bahsetti. Hayır... Rakamlar müta-
addit defalar ifade edildi. 75 bin tonla aldık, 150 
bin tona geldik. 1957 senesinin başında, çok muh
temel ki, 1956 sonunda Karabük'ün kapasitesi 
300 bin tona çıkacaktır. Bu yanlış malûmatı da 
size kim verdi ? 

Bir de Minneapolis meselesi var, dediler. 
Dosya benim yanımda, sizi rahatsız etmek iste
miyorum. 
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Arkadaşlar; Minneapolis ile yapılan mnka- ] 

vele mucibince birinci sene, bir traktör yapa- j 
çaktı. 850 adedi tahakkuk ettirilmiş vaziyette- ! 
dir. 1956 senesinden itibaren % 30 nu memleket
ten temin edeceği malzeme ile monte edecektir | 
ve bu, zannaderim, 5 sene zarfında % 100 e ya
kın bir dereceye gelecektir. Ben meşgul oldum, 
adamlar listelerini verdiler, ben de istiyen arka
daşıma veririm. Bir traktör bellibaşlı 5 bin par
çadan mürekkeptir, bunun 1 000 - 1 500 parçası 
1956 senesinde memleketimizde yapılacak. Git
tiler Ankara'da, İstanbul'da, Manisa'da, diğer 
yerlerde çok kabiliyetli küçük sanatkârlarımız
la görüştüler, mukaveleler yaptılar ve onlara si
parişler verdiler. Onların da listeleri yanıcıda
dır. Cesaretle söyliyeyim, bu memleket makine 
sanayii merkezlerinden biri olmaya namzet ol
duğunu gösteren bir müessese haline şimdiden 
gelmiştir. Dedikodulara asla kulak asmayınız. 
Bildiğiniz bir şey varsa söyleyiniz, hakikati size 
açıklarım. 

Elbette üzerinde durmak her şeyden evvel 
hükümet vazifemizdir. Ama işittiği dediko
dular hakikatin hilâfmadır, arkadaşlar. Bura
da 1956 senesinde hangi parçaların yapılacağı
nı istemeniz okuyayım, hepsi elimde mevcut. 
(Lüzum yok sesleri) 

Arkadaşlar, Halk Partili arkadaşım, gayet 
dikkate şayan bir söz kullandılar : «Çimento sa
nayii memleketin takatine göre ve ona uygun 
olarak bünye zedelenmeden yapılmalıdır.» Bun
dan kasıt nedir? İstihlâk takatini mi kastedi
yorlar? İstihsal takatini mi kastediyorlar? İs
tihlâk takatini kastediyorlarsa, yani istokları-
nizda kalacaktır, diyorlarsa buna imkân yok. 
İstihlâk korkunç bir şekilde artmaktadır. Biz 
iktidara geldiğimiz zaman Sivas Çimento Fab
rikasının tevsii meselesi karşımıza çıktı. Dedi
ler ki, sakın bunu yapmayın. Zira istihsal fazla
sı olur, elde kalır. Arkadaşlar, o zaman 370 bin 
ton istihsal ediliyordu. Halbuki 1956 senesinde 
bu miktar yükseliyor. Bu sene 1 256 000 tona 
yükseliyor ve hepsi gidiyor. Geçen sene 820 bin 
ton istihsal ettik ve 800 bin ton da ithal mec
buriyetinde kaldık. Bu miktar önümüzdeki se
ne iki milyon olacak ve bir buçuk sene sonra 
da iki buçuk milyona yükselecektir. Para bakı
mından da takat meselesi yok. Bunlar vâdele
rinde birer âbide olarak çıkmtktadır. Ve bir 
şey söyliyeyim. bu memlekette döviz darlığı, şu 
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bu darlığına rağmen plânlarımızın tahakkuku 
vasati olarak 6 - 7 aydan daha geriye gitmemiş
tir ve onların da sayıları bir, ikiyi geçmez. Fa* 
kat hepsi bitmektedir. 1956 programımız tam 
olarak devam ediyor. Dört gün sonra Çatalağzı 
açılacaktır, Tunçbilek'in ikinci kısmı işletmeye 
açılmak üzeredir. Soma 1956 da hizmete gire
cektir. Sarıyar barajı Mayıs ayında dolmaya 

' başlıyacaktır, sene sonunda faaliyete geçecektir. 
Selüloz ve kâğıt sanayii üzerindeki tenkid-

lere grup sözcümüz gayet güzel cevap verdi. 
Evet bu fabrika Halk Partisi zamanında kurul
muştu. Yalnız şunu söyliyeyim ki, fabrikanın 
hammaddesi iki türlüdür : Birisi dışardan ge
lenler, diğeri içerde istihsal edilenler.. İçerden 
karşılananlar için yaptığımız tecrübeler çok iyi 
gidiyor. Saman üzerinde, tütün sapları üzerin
de, mısır sapları, çeltik sapları üzerinde yaptı
ğımız tetkikler fevkalâde müspet neticeler ver
miştir. 1949 da 19 bin ton olan kâğıt istihsali
miz ise bugün nazari olarak 42 - 45 bin tona 
fiilen de 50 bin tona vâsıl olmuştur. Bu sene 
muhtelif cins 50 bin ton kâğıt yapacağız. Geçen 
sene 44 - 45 bin ton kâğıt yapmıştık. 

Halk Partili arkadaşımın tenkidlerine cevap 
i verdim. ' 
! Şimdi de Enver Güreli'ye cevap vereceğim. 

Enver arkadaşım iktisadi devlet teşekkülleri
nin meselelerini malî, idari, iktisadi bünyeleri 
olarak tasnif etti. Akıl için tarik bir. Encümen
de mâruzâtta bulunurken aynen bu tasnifi yap
mıştım. 

İktisadi devlet teşekküllerinin idari bünyeleri 
değişmeli, devletin müdahalesi asgariye indiril
melidir, diyorlar. Bunun adımlarını kuvvetli at
tık. Selüloz kanunu, Karabük kanunu çıktı. Tet
kik etseydi görecekti ki devletin bunlara müda
halesi umum müdür ve muavinlerinin ve meclisi 
idare reis ve azalarını tâyinden bir de programı 
hakkında mütalâa serdinden ibarettir. Başka 
müdahale yoktur. Kararımız bütün diğer teşek
külleri de buna doğru götürmektir. Ayrıca dev
let elinde işletilen iktisadi faaliyetlerin sırası 
geldikçe, imkân elverdikçe hususi teşebbüse dev
ri yoluna da girmek üzereyiz. Belki bu sene bu
nun ilk muvaffakiyetli adımını atacağız, olmazsa 
gelecek sene olacaktır. Bunlar birer merhaledir. 

Devlet müdahalesi yüzünden İktisadi Teşek
küllerin bünyelerinde aksaklıklar oluyormuş.. 
Ben yerimden Devletin müdahalesi mi dedim, 
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«Hayır teşekküllerin kendi içindeki kırtasiyeci
lik buna sebebiyet verdi» dediler. Bilmiyorum 
hangi teşekkül?. Bana ismini versinler. Kanunen 
onların murakıbı durumundayım, mesuliyet sa
hamıza dâhildir. Gördükleri bizim müdahalemi
zin eseri değildir. Kırtasiyecilik ise, tek partinin 
bugüne intikal eden ve gittikçe azalan itiyatla
rından biridir. Kırtasiyecilik mesulivet almama
nın eseridir, bu hal bir iktisadi teşekkülde mev
cut ise hemen ıslahı lâzımdır. Teşekkülün ismini 
lütfen bildirsinler. 

Şimdi arkadaşlar; teşekküllerin idari bün
yeleri mevzuunda, biliyorsunuz, münakaşalar 
vardır. 3460 numaralı Kanunun değiştirilmesi, 
Personel Kanununun değiştirilmesi, yevmiyeli
lerin vaziyeti gibi meseleler. Barem dahilî me
mur ücretli memurdan çok fazladır. Bütün me
murlar ücret mefhumunun dışına çıkıp 10 ncu 
maddej^e girmek istiyorlar. Enver Güreli'nin 
hakkı vardır. Personel Kanunu işte bütün bun
ları hal için yapılmaktadır, biliyorsunuz. 

Teşekküllerin iktisadi bünyesine gelince, bu 
hususta Enver arkadaşımın sözlerine yukarda 
cevap verdim. Trkrar ediyorum : Merinos'un 
dışında hangi fabrikanın kapasite altmda ol
duğunu ve rantabl çalışmadığım, hangisinin ye
rinde kurulmadığım bana söylesinler. Merinos'a 
gelince, bilivorsunuz Merinos Fabrikası münha
sıran dışardan gelecek yapağı üzerine kurul
muştur içerde de ona mütenazır olarak meri
nos yetiştirilecekti. 1050 senesine kadar bu iş ol
duğu gibi kaldı. 1950 den sonra merhale merha
le, yeni yeni tecrübelere girdik. Bugün Merinos 
Fabrikasında yerli yapağılarımız üzerinde ka
lite bakımından, (Arkadaşlar gidiniz, görünüz, 
Sümerbank emrinize amadedir,) dikkate sayan 
tecrübeler yapılmaktadır. Yapaklarımızı tiftik
le, suni elvaf ile karıştırmak suretiyle kumaş
lar yanmaktayız. Bu sene 700 ton kadar yerli 
yapak kullanacağız. Merinos yapağım elde et
mek için birinci merhalede 500 bin, ikinci mer
halede beş milyon merinos yetiştirmek hedefi 
ile tedbirler alıyoruz. Yine bu maksatla bir şir
ket kurduk. 

Şunu da arz edeyim arkadaşlar, biz fıstık 
elyafından da kumaş yapma yolundayız. Sonra, 
arkadaşlar, Karabük suni gübre fabrikası, za
man zaman iptidai maddenin geç gelmesinden 
dolayı aksamaktadır, fakat asıl büyük dâva 
azot fabrikasının yapılmasıdır. Çünkü halen 
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mevcut fabrikalarımızdan elde ettiğimiz gübre 
ihtiyacımızın çok cüzi bir kısmını tekabül et
mektedir. Gübre işinde asıl büyük dâva, arz et
tiğim gibi azot sanayiimizin ortaya çıkması
dır. 

Teşekküllerin malî bünyeler bahsine gelme-
^ n idari bünvcve ait bir şey daha söyliyeceğim: 
Enver Güreli'nin hakkı var. İşletmeler Vekâ
letine lüzum yoktur dedi, benim mütalâam da 
bu. Ben bu kürsüden Yüksek Meclise bir Sana
yi ve Maadin Vekâletinin kurulması lâzımgel-
diğini, İşletmeler Vekâletinin isminden baslıya-
rak bir şev ifade etmediğini arz etmiştim. İşlet
meler Vekâletinin her hangi bir fabrikayı işlet
mediğini söylemiştim. Bu fikir Dördüncü Ad--
nan Menderes hükümetinin programına girdi. 
Kanun Müyük Millet Meclisinin huzuruna gel
miştir. Hususi sektörle devlet sektörünü aynı 
re.iime tâbi tutacak birleştirici kanun Türkiye 
Büvük Millet Meclisinin kapısından içeri girmiş 
bulunmaktadır. Buradadır kanun. 

Malî bünye bahsine geldim: Bu malî bünye 
dâvasının içyüzü şudur : Teşekküller kendi öz 
kaynaklariyle, sermayeleriyle, ihtiyatlariyle ve 
bankacı vasıflariyle ne yapabilirlerse onu yap
sınlar, borçlanmasınlar, ve bunlar dışında 
bir müesseseye, bir membaa başvurmasınlar. 
Bunun kısaca ifadesi bundan ibarettir. Bir ke
re şahsi görüşümü, Merkez Bankası yoluna git
mek bir tarafa bırakılacak olursa böyle değil. 
Bir teşekkül borçlanma takatini haiz olduğu 
nispette borçlanabilir. Şimdi elimde bir cetvel 
var, okuyacağım. (Sağdan, oku oku, sesleri) 
Encümende bana sordular, mütereddit durdum. 
Çünkü üç Vekilden mürekkep bir komitenin 
âzası idim, diğer arkadaşlar yoktu. Binaenaleyh 
orada fazla izahat vermedim. Okuyorum : 

Membalarımız : Emekli, Sandığı, İşçi Sigor
taları, Amortisman ve Kredi Sandığı, Malzeme 
Ofisi, Emlâk Kredi Bankası. 

Biz iki hal tasavvur ediyoruz; birisi asgari, 
miktar olarak, diğeri, âzami miktar. Âzami mik
tar olarak 400 milyona yakın, asgari miktar ola
rak da 300 milyon lira. Burada, bize bağlı ikti
sadi devlet teeşekküllerinin 1956 envestisman-
ları için lâzımgelen nispetleri ayırıyoruz. Mese
lâ Etibank için 90 milyon lira. Bunu geçmiş se
nelerin çalışma ve neticelerini, imkânları göz 
önüne alarak tesbit ediyoruz. Makine - Kimya 
Endüstrisi 11 milyon, Şeker Şirketi 100 milyon, 
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Stimerbank 40 milyon, çimento için 30 milyon,.. 
Mühim olan nokta şudur : Enver Güreli arka
daşım diyebilir ki, teşekküllerimizin malî bün
yesi zayıftır. Hayır arkadaşlar... Şu rakamları 
okumakla iktifa edeceğim : öz kaynaklarımı
zın yekûnu 1 360 000 000, tahakkuk etmiş en-
vestismanlar 1 509 000 000 küsur milyon lira, 
borçlarımız iki milyar küsur milyon liradır. Şu 
tablo zayıf bir bünyenin tablosu değildir. En-
vestisman için borçlanmış bir bünye ama, zayıf 
bir bünye asla değildir. Daha derine gitmiyece-
ğim. Arkadaşlarımı bunlar tatmin ediyorsa bun
larla iktifa edeceğim. 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Bunu 
bugünkü kıymetleriyle ifade edeceğiz. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Takdirî kıymete gidecek olur
sak milyarlar ve milyarlar bahis mevzuudur. 
Ben onu telâffuz etmedim, yeni kurduğumuz 
müesseselerin kıymetini rayice göre ifade etme 
yoluna gitmediğimiz için telâffuz etmedim. Fil
hakika K. Demir ve Çelik İşletmesi ile Selü
loz İşletmesi kurulurken kıymet takdirini ra
yice göre yapmadık. 

Güreli arkadaşım (Gemlik Fabrikası tam ka
pasite ile çalışmadı.) diyorlar, doğru değil, zira 
1949 da 302 bin ton olan 1955 te 500 bin ton 
olmuştur. Bu, tam kapasitedir. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Ben hiç 
böyle şeyler söylemedim. Yanlış anladınız. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Belki yanlış anlamışımdır, 
notlarıma bir kere daha bakayım. İşletmeler Ve
kâletine lüzum yok, dediniz. İktisadi devlet te
şekküllerinin idari bünyelerinden bahsettiniz. 
Hususi sektörle, devlet sektörünün aynı idareye 
tâbi tutulmasını söylediniz. 1954 te pamuk ipli
ği fazlalığı vardı, dediniz. Bu hususta biraz du
rayım. 

Hakikaten öyle oldu, tedbirlerini aldık. Bu 
meyanda, yalnız pamuk ipliği yapan fabrika 
çalıştırmak istemiyoruz. Hem dokuma ve hem 
de iplik yapabilen, kombine çalışabilen fabrika
lar kuruyoruz. Pamuk ipliğinden fazla istihsal 
olunması hâdisesi ekonomik bir hâdise olarak 
mevzuubahis değildir. Bu memlekette giyim eş
yasına çok ihtiyaç vardır. Dokuma kapasitesi 
iplikle mütenasibolmadığı için bu hal zuhur et
miştir. Yoksa bir sürprodüksiyon hâdisesi mev-
zuubahsolmamıştır, 
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Bir de idare meclisi âzalarının vaziyetleri 

var. 1950 senesinden 1955 senesine kadar, an
cak, iki misal var. Birisi (İsim vermeye hacet 
yok, sesleri) Meclisten gizli bir şey yoktur. Bir 
de diğer bir arkadaş. İşte hepsi bu kadar. Hal
buki o zamandan bu zamana kadar 100 kadar 
insan seçilmiştir. Bu kadar büyük idarelerde bu 
kadar küçük hata olur, arkadaşlar. Ve ikaz 
edildiğimiz zaman derhal başka yere naklettik. 

| Kayseri hakkında bir rakam verdiler, «bir 
sene zarfında memurların % 40 ı değişmiş» de
diler. Fabrikada 140 memur var. Demek ki, bir 
senede 56 kişi değişmiş oluyor. Ben bunu Umum 
Müdür arkadaşımdan sordum, hâşa, dedi. Haki
katen böyle bir şey varsa, ben bunun üzerinde 
duracağım. Ama arkadaşım burada, böyle bir 
şey yok, diyor. Evet, Ereğli Kömürleri İşletme
sinin vaziyetini anlattım. Altı değil, dört mü
dür değişti. Sebebini anlattım. Makine - Kimya-

I da yapılan değişiklik yalnız iki tane umum mü
dür muavinine münhasır bir değişikliktir, O da 
olmasaydı, iyi olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, bana arkadaşları
mın sormuş oldukları sorular bundan, benim an
lattığım ve izah ettiklerim de bundan ibarettir. 
Ben Muhterem Meclise kısa iki cümle ile şunu 
arz etmek isterim : Muhterem arkadaşlarım; 
muhaliflerimizin İşletmeler Vekâletine bağlı te
şekküllerin bünyeleri üzerinde yapmış oldukla
rı tenkidlerin azlığının, bu teşekküllerin muvaf
fakiyetinin bir delilini teşkil ettiğini kabul et
mek lâzımdır. Elbette ki, bu arkadaşlar Samet'i 

I ve iktidarı fazla sıkıştırmıyalım, hırpalamılaım 
diye, tenkidleri az yapmadılar. Hakikatleri vic-
danlariyle görmek suretiyle bunları buldular. 
Bu bizim için büyük bir muvaffakiyettir. Bunu 
Yüksek Meclise tebarüz ettirmek isterim. İkti
darımızın en büyük muvaffakiyeti, muhalif, 
muvafık bütün memleketin, bugün belki bir kıs
mı kabul etmiyor, fakat çok yakın bir zaman
da kabul edeceği bir hakikati güneş gibi mey
dana çıkarmış olmasıdır. O da şudur : Bu mem
leket bir an evvel lâyık olduğu medeniyet sevi
yesine kavuşmak ihtiyacmdadır. Bu ihtiyaç o 
kadar âcildir ki, o kadar derinlerden geliyor 
ki, milletin bu muazzam sıçramasının eteklere 
dökeceği israflar ve tahripler, yapacağı bâzı sarsın
tılar asla ve asla bir kusur değildir. Hendeği geçtik, 
büyük merhaleler atladık. Allah'ın inayetiyle 

I bütün Türk Milletinin eseri olan âbidelerin 
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Türk tarihinde yepyeni bir milletin nasıl doğ
muş olduğunu gelecek nesillere göstereceği gün 
çok yaklaştı.. Bugüne kadar, hattâ dinlemekten 
bıktığımızı söylediğimiz rakamları yarın çocuk
larımız torunlarımız okudukları zaman bu iş
ler 4 senede nasıl oldu, 6 senede nasıl başarıl
dı diye, hayret edeceklerdir. 

Bir edebiyat daha yapayım; bugün burada 
basit bir şekilde geçen bu rakamlar onlar için 
mukaddes rakamlar olarak yâd edilecektir, 
(Soldan, şiddetli alkışlar) 

REÎS — Enver Güreli, buyurun.. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Cidden ta-

lâkat ve belagatına meftun olduğum benim sev
gili arkadaşım Samet, bu kürsüden söylemedi
ğim şeyleri bana atfederek bunlara birer bi
rer cevap verdi. Bizi aklma gelieni yazan, bu 
iş böyle olmalıdır, diye plân çizen, insanlar ola
rak takdim etti, evvelâ kendisinden özür di
lerim. Burada söylediklerim eğer yanlış anla
şılmış ise, bunu gecenin şu ilerlemiş, saatlerin
de ve hepimizin uyku ile dolan gözlerimize 
hamletmek isterim. 

Eevvlâ şunu* söyliyeyim ki, bu rapor sureti 
katiyede şahsi telâkkilere yer veren ve kendi 
düşündüklerini yüksek huzurunuzda ifade et
mek istiyen insanların kaleme aldığı bir neti
ce değildir, tamamen devlet arşivlerine geçmiş, 
devletin yetiştirdiği kıymetli elemanların dev
letin iktisadi gidişi ve iktisadi devllet teşekkül
leri hakkında verdi'kleri raporlardan ve onla
rın üstünde Büyük Meclisinizin arasından seç
tiğiniz arkadaşların verdiği rakamlar ve umu
mi gayenin verdiği kararlardan bunları çıkarıp 
tesbit ediyorsak, sizlere hizmet ettiğimiz kana
ati ile bu işleri severek yapıyoruz. Ve eğer 
her anlattığımızın mesnedini gösteremezsek 
onun bütün mesuliyetlerini şu naçiz omuzumda 
taşımaya hazırım. Mâruzâtımın birçok yerle
rinde, muhalif partiye mensup bir insan olma
ma rağmen, şurada istihsali artmıştır, muvaf
fak olunmuştur diyorsam, bunu vatanperverliği
me vermenizi rica ederim. 

Bu memlekette alınan neticeleri göstermek
te ister muhalif olsun, ister muvafık olsun he
pinizin elbette ki hissesi vardır. 

İktidarı doğru yolda ve muvaffak yolda 
gördüğümüz takdirde muhalif parti olarak da
ima takdirle, yanlış yolda gördüğümüz takdir
de tenkidle karşılıyacak ve demin de arz etti-
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ğim gibi, tenkidlerimizi şahsi telâkkilerimiz dı-( 

şında ilmin ışığına tutarak yapacağız. 
Malûmat olmak üzere arz edeyim: Tetkik 

edilen ve kendilerinin Büyük Millet Meclisine 
takdim ettikleri şu raporların maliyeti iki mil
yon liraya yaklaşmıştır. Yüksek Murakabe He
yetinin masrafları, senelik bilançosu iki milyo
na yaklaşmıştır. Bu raporlara istinaden yap
tığımız tenkidlerin cesaret kırıcı olduğunu kim
se iddia edemez. Biz objektif olarak hâdise
leri arz ediyoruz ve bunların düzeltilmesini bir 
mebus olarak, bir vatandaş olarak istiyoruz. 
Biz de sizin gibi, şuradan, şu müşkülden nasıl 
çıkacağız diye tedbir arıyoruz. Siz diyorsunuz 
ki, Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları.... O yola 
da gidin, diyoruz. Niçin gocunuyorsunuz Sa
met Beyf... 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Gocunan yok, nereden çıkarıyor
sunuz Enver Bey?.. 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Biz sizi 
çare bulmakta takviye etmek için çalışıyoruz. 

Bakınız biz ne diyoruz, tekrar oluyor, ben 
de üzülüyorum, fakat bir, iki parça okumama 
müsaade buyurun. (Soldan, zabıtlarda var ses
leri) 

Notlarımdan şöylece okuyayım, biz Hürri
yet Partisi olarak neler söylemişiz. Sayın Ve-. 
kil diyorlar ki ; aklı selim için yol birdir. Ben 
de Bütçe Komisyonunda, iktisadi, malî ve ida
ri bünye olarak tasnif ettim, diyor. Halbuki 
bu sistem Umumi Murakabe Heyetinin rapor 
tasnifi sistemidir ve menşei orasıdır, bizim bün
yemize oradan girmiştir. (Sağdan, alkışlar) 

«3460 sayılı Kanun muvacehesinde İşletme
ler Vekâletine lüzum olmadığı kanaatindeyiz.» 

Çünkü biliyoruz ki, 3460 sayılı Kanun bu 
idareleri muhtar ve malî müesseseler olarak 
kabul etmişti. Bunun üzerine bütün teşkilâtı ile 
umum müdürlükleriyle tekrar bir merci ihdas 
etmek işleri uzatmak bakımından ve bir de idare 
mercilerine seçtiğimiz ve mesuliyet takabbül 
etmesi lâzımgelen insanların bir üst mercie bağ
lanması dolayı siyle salâhiyetlerinin kaybolması 
bakımından çok mühim buluyoruz. 

İşte Bütçe Encümeni raportörleri aynı ka
naattedir. Diyorlar ki: bu 3460 sayılı kanun mu
vacehesinde İşletmeler Vekâletinin durum anu 
izah etmek zordur, Samet Ağaoğlu'nun geçen 
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seneki, benim ise 1950 den beri fikrim budur. 
Birleştiğimiz noktalar var, bir takdim tehir 
meselesi; şahısların ehemmiyeti yoktur. 

Bir iplik istihsal fazlasında tedbir alınış, ha
kikaten tebrik ederim. Zaten dikkat buyurulur-
sa, 1955 raporları elimizde olmadığı için 1955 
hakkında her hangi bir mütalâa beyan etmedik 
Samet Bey. Çünkü istiyoruz ki her mütalâa
mızın bir mesnedi olsun. Arkadaşımız diyor 
k i : Bâzı işletmelerdeki kırtasiyeciliği kaldı
ralım. görüşlerimiz şu noktada ayrılıyor; biz 
diyoruz ki: Eğer İktisadi Devlet Teşekkülleri 
idare meclisleri, umum müdürleri, müessese mü
dürleri kendi mesuliyetleriyle başbaşa bırakı
lacak olursa bütün bu aksaklıklar ve, kırtasiye
cilik ortadan kalkar. Bunların isimlerini sorar
sanız söyliyemem. Çünkü; bunların hepsi ti
cari hüviyeti olan müesseselerdir. Hiçbirisinin 
ismini açıklayamıyacağım. Ben kendisine rica 
ettim, hiçbir ticari müesseseyi, hiçbir şahsı bu
rada ismini zikrederek her hangi bir şekilde 
rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Şu kadar söy-
liyeyim ki, Samet Bey, verdiğim tipik misal
ler ne kendi karihamın icadıdır, ne de ku
laktan duyduğum havadislerdir. Umumi mura
kabe heyetinin raporlarını açarsanız bunları 
bizzat görürsünüz. 

Cevaben diyorlar ki; Ereğli Kömürleri İş
letmesi altı umum müdür değil, dört umum mü
dür değiştirmiştir. Belki yanlış ifade etmiş 
olabilirim. İsimlerini beraber hatırlıyalım. İk
tidara geldiğimiz zaman, İhsan Soyak vardı, 
sonra Yusuf Gürata, sonra Baha Birsen, sonra 
Bekir Vehbioğlu, sonra Cemal Azimoğlu, bir de 
şimdiki şu halde altı oldu. Bu ifademde de hak
lıyım. 

Sonra arkadaşlar; ben kül nispeti hakkında 
bir şey söylemedim. Bilâkis istihsalin arttığını 
belirttim, raporlarımda memnuniyetle kaydet
tim. kaldı ki yalnız Ereğli Kömür1 eri İş
letmesinde değil takstil sanayiinde de istihsalin 
arttığını ve bu yüzden maliyet tereffülerine mâ
ni olunduğunu, bu ınemnuniyetbahş - kendi tâ
biri ile - durumun tekstil sanaviimizde de mü
şahede edilmekte olduğunu söyledim. Eğer ben 
yıkıcı bir zihniyetin alemdarı olmuş olsaydım 
çimento sanayiindeki maliyetlerin % 12 arttığı
nı, Karabük'te maliyet işinin şu olduğunu söy
lerdim. Bunlara lüzum görmedim. Bunları malî 
bir derdimiz olarak arz ettim. 
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Merinos fabrikası hakkında rantabl olup ol

madığı hususunda katiyen bir şey telâffuz etme
dim. Samet Bey, nasıl olur da 15 - 20 yıl evvel 
kurulmuş bir fabrikanın rantabilitesini münaka
şa ederim? 

İktisadi, bünye bahsinde şunu söyledim : Bir
çok fabrikalarımızda hammadde, yardımcı ham
madde, malzeme ve işletme malzemesi bulmakta 
zorluk çekilmektedir. Bu yüzden çalışma saatleri 
düşmektedir, kapasiteler azalmaktadır. Bu elbet
te ki bir maliyet yükselişine yol açacaktır. Bun
lara hammadde tedariki hakkında biran önce ha
rekete geçilmesini... Ve ilâve ettim, Bursa Meri
nos fabrikası bu yüzden % 30 a yakın kapasite
den düşmektedir. Bunun o fabrikanın kuruluşu 
ile alâkası yoktur. 

Gemlik İplik ve Viskos Sanayii için hammadde 
ve malz'eme stoklarının azalması o dereceye var
mıştır ki işletmenin emniyetini haleldar edecek 
vaziyete gelmiştir. Bu da benim şahsi kanaatim 
değildir, eksperlerin Büyük Millet Meclisine tak
dim ettikleri raporda yazılıdır. 

Diğer taraftan 585 dosyadan bâzılarının 
transfere bağlandığına, bunların Ağustos 1955 
ayı içinde bir kısım anlaşmalarla temin edildiği
ne temas ederek memnun olduğumuzu, geri kalan 
kısmın maden emniyetini alâkadar ettiği için 
rapordan aynen... Maden emniyeti ile alâkalı ol
duğu için süratle temin edilmesini rica ettik. Her 
halde vazifemizi yapıyoruz. 

Malî bünye arkadaşlarım : Malî bünye hak
kındaki sözlerimiz de kendi muhassalamızm icadı 
değildir. Bu hususta bir de misal verdik, bu mi
sal raporda da yazdı : Süm!erbank hesaplarının 
tetkiki için Yüksek Meclisinizin seçtiği ve Bütçe 
Komisyonunun, İktisat Komisyonunun, Ticaret 
Komisyonunun âza verdikleri Umumi Heyet ki, 
hepsi iktidar partisine mensup mebus arkadaşlar
dır, onların kanaatini naklettim. Peşinen söyliye-
yim ki, ben onların kanaatlerine iştirak etmiyo
rum. Onlar diyorlar ki : «Sümerbankm malî va
ziyeti yeni envestismanlar yapmasına mânidir. 
Çünkü bu envestismanlar sermayeyi alâkadar 
eder. Bundan dolayı envestismanlar yaparken 
Sümerbank sıkışık duruma girecektir.» Ben bu 
fikre iştirak 'etmiyorum. Sümerbank'm malî va
ziyetinin iyi olduğuna inanıyorum. Ondan daha 
fena vaziyette olan müesseseler, meselâ Ereğli 
Kömürleri İşletme Müessesesi var, diyorum. Zan-
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hederim ödenmiş Sermayesi 146 milyon liradır. 
Bugün hâsıl olan zararı 128 milyon. Bunu orta
dan kaldıralım diyorum. Kömür fiyatlarını ar
tırmak istemiyorsunuz; kabul. Bu bir hükümetin 
hakkı sarihidir, buna kimse bir şey diyemez. Fa
kat bundan doğan zararları biz telâfi etmek du
rumundayız. Aksi takdirde memleketin kan da
marı mesabesinde olan bu müessese kendi kendini 
yiyecektir, bunu önlemek vazifemizdir, diyorum. 

Bir de diyoruz ki, bu vaziyet karşısında böy
le malî tedbirler almak hususunda acaba hükü
metimiz ne, düşünüyor?. Samet Bey arkadaşımız 
burada parayı nereden ve nasıl bulacağını açık
ladı. işçi sigortaları ve sağlık sigortalarının bi
riktirmiş olduğu paralardan istifade edilecektir, 
dedi. Biz de bunu ihtirazi bir kayıtla kabul ve 
tasvibediyoruz ve rica ediyoruz ki : Şu kaydı ko
yun. Her türlü teminat verilmeli ki, para kıyme
tinin tenezzülü karşısında yarın bunları müşkül 
bir durumda bırakmıyalım. O halde Samet Bey 
arkadaşımıza yardımcıyız. Bunlar, benim bu mev
zuda Samet'in tespit edebildiğim sözleridir. Biz 
kendisinin muvaffakiyetlerini daima alkışlıya-
cağız. Hatalı gördüğümüz yerde de tenkid ede
ceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Ve elbette ki, bun
dan Türk milleti müstefit olacaktır. Hürmetle 
selâmlarım. (Umumi, alkışlar) 

REİS — İbrahim Us. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA IBRAHÎM US (Kars) — Muh
terem arkadaşlar; gayet kısa cevap vermeye gay
ret edeceğim. Vekil Bey bizden gayriiktisadi olan 
hususlar hakkında misal vermemişi istediler. 
Arzularını yerine getireceğim. Biz bunları dışar
dan temin ettiğimiz malûmatla söylüyoruz. 

1952 - 1953 senesinde Zonguldak'ta birer bu
çuk milyon tondan üç milyon ton kömür az istih
sal edilmiştir. Bu da istenen karşılığın verilmeyi-
şinden, çimento fabrikasına verilmesinden doğ
muştur. Traktör fabrikasının maliyetinin yüksek 
olduğuna kaaniiz. Adapazarı Fabrikasının 500 
bin lira zarar ettiğini duyduk. Şeker neye mal 
oluyor, bunun fiyatını da soruyoruz?. 

Ayrıca M. T. A. nın araçları husundaki ten-
kidlerimizde demirde, bakırda noksan olduğu
nu iddia etmedik. Bunların artırılması lüzumunu 
belirttik. M. T. A. ya daha fazla tahsisat veril
mesi lâzımdır, dedik. 

Bizim zamanımızdaki amenajman plânları
nın sık sık değiştiğinden bahsettiniz, kendi yap-
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tığınız amenajman plânlarının tahakkuk etme
diğini söyledik. 

Biz Zonguldak'tan haksız yere memur nak
ledildiğini ifade ettik. Nitekim bunlardan bir 
kısmı mahkemelere intikal etmiş ve sahiplerince 
kazanılmıştır. Tetkik edebilirler. 

Külün artmasının çelik ve pik istihsaline te
sir ettiğini ifade ettik. Kül miktarının artması 
sebebiyle istihsal için lüzumlu kömür miktarı
nın azalacağını kabul buyurmanız lâzımgelir. 

Ayrıca ihtiyatların sarf edildiğinden bahset
tik. Buna dair bir cevap lütfedilmedi. Bakır 
madeninin üç, beş sene yetebileceğini duyduk. 
Tabiî bizim mühendislerimiz yok, dışarıdan işit
tik; 17 sene kâfi geleceğinden bahsettiler. Bunu 
ancak memnunlukla karşılarız. 

Volfram bahsini Encümende sormuştum, ora
da : «Dedikodulara kulak vermeyin, Etibank'la 
yabancı bir şirket tarafından müştereken yapıla
cak» demişlerdi. Burada ise buna dair bir şey 
söylemediler, hangisine inanalım? 

Karabük istihsalâtmdan bahsettik, artması 
temennisinde bulunduk. 

Kurulan traktör fabrikasında parçaların 
% 32 si kadarını yapacağı söylendi. Bize bildiril
diğine göre ancak bir iki parça çıkarılacağını 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Selüloz da aynı şekildedir. Kâğıt miktarı da 
ihtiyaçlar artıkça karşılanacaktır. Hammadde 
dışarıdan geliyor, biz getirilmemesi için gayret 
edilmelidir, diyoruz. 

Ayrıca Demokrat Parti sözcüsüne bir iki cüm
le ile cevap vermek istiyorum : 

Konuşmalarında iki konuyu ortaya koymuş 
olduklarını gördük : Plân ve program. «Yorga
nımıza göre ayağımızı uzatıyoruz.» dedi. Bu, bu 
kürsüde her halde Başbakanı tekzip olur. Zira 
Başbakan «Ayağımıza göre yorgan bulacağız, her 
gün muhtelif hâdiselerle karşılaşıyoruz.» diyor
lardı. 

Kömür işletmesinde plân, Ankara Çimento 
Fabrikası elektrik beklemekte. Gayet güzel taş
lar mevcut iken rasgele şeylerden sağlık merkezi 
yapılması bizce plansızlıktır. Elbetteki her canlı 
gelişecektir, bunu arz etmek gayet tabiîdir. 

Demir sanayiinin ilerlemesinden aynı şekilde 
bahsettiler. Biz de kendilerine söyliyelim, 4 - 5 
seneden beri bekliyen köprüler ve su işlerimiz 
vardır, bunların ikmalini, beklememesini temenni 
etmekteyiz. 
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Halk Partisi zamanında plansızlığın son had

dini bulduğunu söylediler. Kendileri Sayın Celâl 
Bayar 'm o vakitki nutuklarını okurlarsa plân 
ve proglamların mevcut olduğunu her halde an
lamış olacaklardır. 

Kömürün kıymetli bir maden olduğunu Halk 
Partisi bildiği ve takdir ettiği için plânlar hazır
lanmış ve bunu ileride bir döviz kaynağı yap
mak için uğraşmıştır. Fakat bunun için ayrılma
sı gereken paraların şimdi çimento fabrikalarına 
hasretmek zaruretinde kalmıştır. Bu da her halde 
bizim verdiğimiz kıymetle kendilerinin verdikle
ri kıymeti gösterir. 

Arkadaşımız tayyare fabrikasının yapıldığını 
tenkid ettiler, eğer bir kusur yapılmışsa bu, ken
dilerinin traktör fabrikası kurmaları için bir 
mazeret olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, burada gerek Necmi 
Bey ve gerekse Vekil Beyin verdiği rakamları 
Türk Milleti radyolardan dinledi. Ama bunlar 
sıkıntıları kaldırmaya kifayet etmedi. Temennim 
bu sıkıntıların kaldırılmasıdır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Eifendim; gece mesaisi hakkında 
ittihaz buyurulmuş bir karar yoktur, devam edi
yoruz. 

Kifayet takrirleri var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyaset Makamına 
İşletmeler Vekâletinin Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini tek
lif ederiz. 

Urfa Gümüşane 
Mehmet Hatiboğlu ismail Hakkı Baykal 

Yüksek Reisliğe 
İşletmeler Vekâleti üzerindeki konuşmalar 

kâfidir, fasıllara geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Seyhan 
Mustafa Akçalı 

Riyasete 
İşletmeler Vekâletinin Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler kâfidir, maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Urfa Gazianteb 
Hasan Oral Süleyman Kuranel 

REİS — Takrirleri kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kifayet takrirleri kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul buyuranlar, lût-

1956 C : 3 
fen işaret versinler... Etmiyenler. 
mistir, efendim. 

F. 

Kabul ediİ-

101 

201 

202 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — 
miyenler. 
Ücretler 
KFİS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et* 

Lira 

12 000 

750 250 

160 000 

21 000 

1 500 

38 819 

2 100 

43 000 

1 500 

22 000 

1 200 

6 000 
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miyenler... Kabul 'edilmiştir. 
307 Harcırahlar 105 001 

BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 8 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Petrol Dairesi Reisliği bütçe lâyi
hasının maddelerine geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (913 252) lira tah
sisat verilmiştir. 

A/l • CETVELİ 
P. 

201 

202 

204 

Lira 

206 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

Maaşlar 571 501 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 51 850 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 17 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 26 550 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil Tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 25 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 29 001 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 25 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 1 650 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 38 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verilecek 
ücret ve masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 

3 000 

2 000 

9 000 

25 000 

7 500 

1 000 

1 000 

(Madde 1. Tekrar okundu.) 

REİS — Cetveli ile birlikte maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(913 252) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 

F. Lira 

1 Hazineden yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-

500 000 

Lira 

miyenler... Kabul ^edilmiştir. 
Petrolden devlet hakkı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteferrik varidat 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

160 000 

253 250 

(Madde 2 tekrar okundu) 

REİS — Cetvelle beraber maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1956 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde g-österilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kad
ro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa-
siplerinden alınacak mebaliğden idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele varidat, diğer taraftan bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Mar 

liye Vekâletince tahsisat kaydolunur. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslın
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı büt
çesinin aidoldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

-REÎS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve İşletmeler vekilleri memurdur. 

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

Petrol Dairesi Reisliği Bütçesini açık oyu
nuza arz ediyorum. 

REÎS — Bütçe Encümenine giden fasıllar 
hakkındaki mesai ikmal edilmişse, lütfederseniz 
ona gelelim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MAZIIAR ŞENER (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar; Yüksek Heyetinizce kabul edi
lip tetkik edilmek üzere encümene havale etmiş 
olduğunuz takrirleri yeniden gözden geçirdik. 
Vardığımız neticeleri gecenin bu geç saatinde 
izah etmiyerek neticeleri arz etmekle iktifa ede
ceğim. 

Şimdi heyeti umumiyesi itibariyle encümeni
niz bütçenin takdimi sırasında, tetkika başladı
ğı sıradaki anlayışla, takrirler encümenimize 
havale edildiğinde ve tetkikinden sonra vardı
ğımız anlayış arasında her hangi bir fark yok
tur. O zaman bütçede denklik anlayışını nasıl 
muhafaza ettikse, bütçenin inisiyal rakamlariy-
le, bütçenin şimdiki rakamlarındaki denkliği 
muhafaza etmek suretiyle bulabildiğimiz bâzı 
imkânlardan istifade etmek suretiyle Yüksek 
Heyetinizin kabul buyurduğu takrirlere % 80 
nispttinde cevap vermeye çalıştık. 

Şimdi müsaade ederseniz evvel emirde bütçe
nin varidat kalemlerinde bulabildiğimiz imkân
ları arz edeyim, ondan sonra bu imkânları han
gi tertiplere ne şekilde ve ne miktarlarda tevzi 
ettiğimizi arz edeyim. 

Muhterem arkadtşlar; senelerin verdiği tec
rübeye istinaden encümen, varidat bütçesinin 
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müzakeresi sırasında bilhassa Gelir Vergisi mev
zuunda ihtiyatlı hareket ederek konjonktürün 
tamamen hesaba katılmadığı bâzı hususları, o 
zaman bendeniz encümene teklif etmiştim. En
cümen arkadaşlarımız da bu tecrübelerden bil
istifade Heyeti Umumiyede bâzı tertiplere ilâve 
masraflar yapılabileceği düşüncesiyle o zaman 
bunu bir ihtiyatkârlık olarak muhafaza etmiş 
bulunuyordu! 

Şimdi, Yüksek Heyetinizin bâzı tertiplere 
tahsisat ilâvesi hakkındaki temayülünü gördü
ğümüz için, Gelir Vergisi tahminine 25 milyon 
lira ilâve etmiş bulunmaktayız. Bunun yanında 
yine hükümet, Yüksek Heyetinizin çeşitli hiz
met tertiplerine ait tahsisat taleplerini karşıla
mak maksadiyle bir karar alarak Hazineye aid-
olan çeşitli vilâyetlerde bulunan bâzı millî em
lâke ait arsa ve arazilerin satılması suretiyle, 
bütçeye gayrimenkul satışlarının bedeli hasılatı 
olarak da 27 milyon lira ilâve etmiş bulunmak
tadır. Böylece elde ettiğimiz 52 milyon liralık 
tahsisatı muhtelif tertiplere taksim etmiş bulu
nuyoruz. Bilhassa üzerinde en fazla tahsisat 
talebedilen il ve köy yolları için 29 milyon li
ra ilâveten tefrik etmiş bulunuyoruz. (Bravo 
sesleri) Böylece, zaten 30 milyonluk tahsisata 
29 milyon daha eklemek suretiyle bu tertip tah
sisatı 59 milyon liraya baliğ olmuş bulunmakta
dır. Köy suları için «mir buyrulan 3,5 milyon 
lirayı encümenimiz tasvibetmiş bulunuyor, ar
kadaşlar. Sabahleyin müzakere edilip kabul bu
yurduğunuz Gerze Yangını ve Lüleburgaz ve 
înece Seylâbı hakkındaki Kanun emrettiği veç
hile 5 milyon lira tahsisat ayrımış bulunuyo
ruz. Yine bu seneki sel ve seylâp felâketlerine 
yardım faslına 1 700 000 lira ilâvesi hakkın
daki takriri aynen kabul etmiş bulunmaktayız. 

Emekli, dul ve yetim ikramiyelerinin üçe çı
karılmasının karşılığı olarak on milyon liralık 
bir tahsisatı tafrik etmiş bulunuyoruz. Bunun 
yanında 75 lira olan hademei hayrat maaşları
nı 100 liraya çıkarılmasının karşılığı olarak Mu-
vazenei Umumiyeden Diyanet işleri Bütçesine 
3 480 000 lira ve yine bu mevzu ile alâkalı ola
rak Emekli Sandığına yapılacak tediyelerden 
290 bin liralık artırma yapmış bulunuyoruz. Ay
nı şekilde şimdi müazkeresine geçilecek olan 
Evkafa ödenen 130 bin liralık bir ilâveyi Mali
ye Vekâletinden yardım etmek suretiyle kabul 
etmiş bulunuyoruz. 
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Yine Yüksek Meclisinizin lütuf buyurduğu 

250 aded ilâve kadroyu da kabul etmiş bulunu
yoruz. 

Ancak bunlara mukabil encümenimizin siz
den iki istirhamı olacaktır. Bu da kabul edeme
diğimiz iki mevzu hakkındadır : 

Bunlardan birisi; ehemmiyet itibariyle 23 
bin lira kadar bir portesi olan ve fakat encü
men mesaisinin başladığı günden beri bir pren-
sibolarak ele aldığımız bir husus olması itiba
riyle Meclis hademelerine zam yapılması hak
kındaki teklifinizi maalesef iştirak edemediğimi
zi arz etmek isterim. (Soldan, gürültüler, «Mik
tarı nedir ki,? sesleri) Muhterem arkadaşlarım, 
müsaade buyurunuz, miktar itibariyle üzerinde 
durmuyoruz. Bidayeten prensibolarak kabul et
mediğimizi arz etmiş bulunuyorum. Arkadaşlar, 
bütçenin tetkikine başladığımız zaman (L) cet
velindeki kadrolarda mühim bir kısmın bu sene 
geçen seneye nazaran birer derece artırılmak 
suretiyle teklif edilmiş olması karşısında encü
meniniz, bugünkü şartları da nazarı itibara ala
rak, üç maaştan sonra iki maaş da ikramiye ve
rileceğini nazarı itibara alarak bütün personel 
kadrosunda, (D) cetveline ait kadrolarda bu 
sen% için otomatik terfii kabul etmemiştir. Bu
nun yanında bu hareketin üçüncü sınıfın ikin
ci sınıfa geçirilmesi suretiyle camia arasında 
hoşnutsuzluk doğuracağı nazarı itibara alına
rak bunu da kabul etmedik, yalnız Meclis müs
tahdemlerini düşünüp, diğer devlet dairelerin
de çalışan müstahdemleri düşünmemek gibi bir 
duruma düşmemek için... 

Yine kabul etmediğimiz bir nokta da Kanser 
Savaş Derneğine 100 bin liralık tahsisatın 300 bin 

F. M. Tahsisatın nev'i 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 
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liraya çıkarılmasıdır. Muhterem Maİiye Vekilimi
zin huzuriyle bu mevzu üzerinde yaptığımız tet
kikler neticesinde bu cemiyet muamelâtının mü
fettişler vasıtasiyle yapılan teftiş neticesinde el
de edilen rapora nazaran tetkikatm daha bir müd
det devamı lüzumu kanaatiyle encümenimiz bu 
sene 100 bin liralık tahsisatla iktifa etmiştir. 

Bir de burslar meselesi var, sebeplerini arz 
edeyim. Bursların da artmasını kabul etmedik. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 75 lira olan 
hademei hayrat ücretlerinin 100 liraya çıkarıl
masını arz etmiştim. Bu hademei hayrat aile ge
çindiren insanlardır. Aile geçindiren insanlar ya
nında tek başına olan bir talebeye 125 lira öde
mekteyiz. Bu bakımdan devlet bütçesinden 100, 
125, 150 lira alarak bir aile geçindiren insanlar 
vardır. Talebelerin 125 lira ile pekâlâ idare ede
bileceklerine arkadaşların verdikleri misallerle 
encümen kanaat getirmiş olduğundan ve esasen 
tahsillerini bitirdikten sonra devlet kadrosuna 
geçtikleri zaman alacakları maaş aşağı - yukarı 
kendilerine verilmesi istenilen meblâğın civarın
da olacağı ve mektebi bitirdikten sonra, alacağı 
bir parayı şimdiden almasının doğru olmıyacağı 
ve diğer taraftan bütçe imkânlarının da, Yüksek 
Meclisin malûmu olduğu üzere, müsaidolmaması 
dolayı siyle bu talebi reddetmiş bulunuyoruz. 

REİS — Yusuf Bey hangi fasıl üzerinde söz 
istiyorsunuz? 

YUSUF AYSAL — (Uşak) — Nafıa Vekâ
leti fasıllarında. 

REİS — Servet Bey siz? 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) ~~ Nafıa 

Vekâleti fasıllarında. 
REİS — Peki, efendim. 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

202 11 Meclis hizmetlileri ücreti 
Büyük Millet Meclisi 

23 265 857 650 0 

Fasıl yekûnu 
Lira 

284 775 

REÎS — Şu hale. göre encümenin bidayeten 
kabul ettiği fasıl yekûnunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul, ademikabule göre neticeyi arz 
edeceğim. 

Encümenin kabul ettiği fasıl yekûnu olan 
(1 284 775) lirayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiy enler.. (Ret, ret sesleri) 
Kabul edilmemiştir. Encümenin kabul ettiği fa* 
sil kabul edilmediğine göre, dikkate alman tak
rir veçhile ilâve yapıldıktan sonra fasıl yekûnu
nu okuyacağız. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
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arkadaşlarım, şunu arz etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Mevzubahsolan mesele, 23 bin 265 lira bir ilâ
ve tahsisattan ibarettir. Üç milyarlık bütçeye 
göre bu kadarcık bir talebi karşılamak müm
kündür. Fakat burada bir tahsisat ilâvesine lü
zum olmadığını arz ederim. (D) cetvelindeki 
kadrolarda emir verdiğiniz şekilde tashihat ya
pılması maksada kâfi gelir. 

REÎS — Efendim, bu baptaki takrirde iste
nilen şu idi : B. M. Meclisinin D cetveline dâhil 
ikinci sınıftan 24 kadronun birinci sınıfa, üçün
cü ve dördüncü sınıflardan 25 kadronun ikinci 
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sınıfa çıkarılması ve B. M. Meclisinin bütçesinin 
202 nci faslının, Meclis hizmetlileri maddesine 
23 265 liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz, deni
yordu. 

Encümenin ifadesine göre ilâveye lüzum ol
madan maksat temin edilmiş bulunacaktır, bu 
şekilde reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslın heyeti umumiyesini okuyup reyinize 
arz edeceğim : 

(Fasıl 202) 1 284 775 
REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka

bul edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Encümenin 
İlâvesi teklif evvelce kabul 
edilen tahsisat ettiği tahsisat 

Lira Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira 

202 13 Hayrat hademesi ücreti 
Diyanet İşleri Reisliği 

3 480 000 10 595 304 3 480 000 15 271 125 

Burada S cetveline 250 kadro BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MAZHAR ŞENER (Giresun) 
daha ilâve edilecektir, takrir mucibince. 

REİS — S cetveline 250 kadro ilâve edilecektir, yekûn 15 271 125 tir. Bu suretle faslı reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Encümenin 
İlâvesi teklif evvelce kabul 
edilen tahsisat ettiği tahsisat 

Lira Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) fık-
rasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 190 000 619 188 190 000 809 188 

REİS — Encümenin kabul etmiş olduğu Diyanet İşlerine ait 209 ncu fasıl yekûnunu reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nevi 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

604 Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne yardım 

Maliye Vekâleti 

130 000 307 000 130 000 5 437 000 

~ um -
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MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Vakıflar bütçesinin müzakeresi sırasında reye 
konulacaktır, şimdi reye arz edilemez. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞEN
ER (Giresun) — Murad Âli Ülgen arkadaşıma 
hemen arz edeyim. Vakıflarla alâkası yoktur, 

F. M. Tahsisatın nev'i 

İlâvesi 'teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

656 Türk Kanser Araştırma ve 
Savaş Kurumuna 20ü 000 

REİS — Fasıl 656, encümen kabul etmemiş
tir. Yüz bin olarak reyinize arz edeceğim. 

Buyurun, Maliye Vekili. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım; bütçenin tan
zimi sırasında Kanser Savaş Derneğine yüz bin 
lira yardım yapılması teklif edilmişti; bir arka
daşımızın ve ona iltihak eden diğer arkadaşla
rın bir takririyle bu madde encümene iade edildi 
ve iki yüz bin lira ilâvesi istendi. Encümende 
arz etmiştim, Kanser Savaş Derneğinin hesaba-
tını tetkik eden bir müfettiş Hazineden yardım 
gören bu müessesenin inşaat işinin mucibi tet
kik ve tahkik olduğuna karar verdi. Diğer ta-

vakıflarla sadece masraf bakımından alâkası 
vardır. Maliye Vekâletinin yardımlar kısmında 
yer alması lâzımdır. 

REİS — Bu faslı kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

100 000 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

0 

Fasıl yekûnu 
Lira 

100 000 

raftan da Sağlık Vekâleti aynı mevzu üzerinde 
çalıştığı için mezkûr şirket tarafından inşa edil
mekte olan binanın Sıhhiye Vekâletine devri 
mevzuubahis idi. Encümende de arz ettim, en
cümendeki arkadaşlarım da teklifimi lütfen ka
bul buyurdu. Bu 200 bin lira ilâveden vazgeçil
di. 100 bin liranın da müessesenin inşası bittik-
sonra verilmesi şartını kabul ettiler. (Doğru, 
doğru, sesleri) Şimdilik 100 bin lira ile iktifa 
edelim; sonra kalan kısmını düşünürüz. Tekli
fim bundan ibarettir. 

REÎS — Encümen ilâveyi kabul etmemiştir. 
Faslı 100 000 lira o-larak reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

801 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

Emekli, dul ve yetim ay
lık ve tahsisatları 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Devlet Borçları 

8 920 000 110 681 200 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

8 920 000 119 601 200 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞEN
ER (Giresun) — Usul bakımından arz edeyim. 

Devlet Borçları Bütçesinde maaşlar Yüksek 
Heyetinizce kabul edildikten sonra İkramiye 
Kanunu çıktı. Bu ikramiyelerin karşılığını bu 
bütçeye koymak mecburiyetiyle bu tahsisatı 

koymuş bulunuyoruz. Evvelce devlet borçları 
ile ilgili tertip müzakere edilmişti. Bu tahsisa
tın oraya ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Encümenin yaptığı izah veçhile 
faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. M. Tahsisatın nevi 

802 Vatani hizmet aylıkları 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

80 000 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

1 110 000 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

80 000 

Fasıl yekûnu 
Lira 

1 192 280 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Faslın 
kabulü münasebetiyle bir tek cümle söyliyece-
ğim. 

Muhterem arkadaşlar; vatani hizmet terti

binden emekli dul ve yetim maaşlarına ilâvesi 
kabul edilen üç maaş nispetindeki ikramiye 
mevzuu bütün vatandaşlar tarafından sevinçle 
karşılanmıştır. Büyük Meclise teşekkür edilmek
tedir. Ben de tercüman oluyorum. Hepinize te
şekkür ederim, arkadaşlar. (Alkışlar) 

F . M. Tahsisatın nevi 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

450 
Maarif Vekâleti 

Üniversite ve yüksek okul- Beher talebe-
larda okutulan öğrencile- ye 160 lira ve
re verilecek burslar rilmesi teklif 

ediliyor. 

REİS — Encümen, bursun 160 liraya çıka
rılmasını kabul etmemektedir. 

SELÂHATTÎN KARAYAVUZ (Trabzon) — 
Arkadaşlar, bursun 160 liraya çıkarılması aşa
ğı - yukarı 150 imzayı taşıyan bir takrirle ol
muştu, âdeta kabul edilmiş bir şekilde Komis
yona havale edilmişti. Dikkat buyurun, kabul 
edilmiş bir şekilde, diyorum, çünkü mânası odur. 
Yoksa kabul edilmiyecek olsaydı takrir burada 
reddedilirdi, komisyona gitmezdi. Kanser Ens
titüsüne verilmiş olan tahsisatın esbabı mucibe-
si burada izah edildi, bu tahsisatın verilmemesi 
karara bağlandı, buna diyecek yok. Fakat ta
lebe burslarının artırılmaması için ileri sürülen 
esbabı mucibeyi gayet garip bulmaktayım; âde
ta 160 lira gibi bir paraya alıştırmamak gibi 
bir sev. (öyle ya, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, hatip sözünü 
ikmal etsin karar yine sizindir. 

SEL A HATTIN KARAYAVUZ (Devamla) — 
Meclisin ekseriyetinin verilmesini kabul ettiği 
bu meseleye Bütçe Komisyonundaki arkadaş-

521 135 0 521 135 

larımdan rica edeceğim, bir çare bulsunlar ve 
bu parayı verelim arkadaşlar. 

REİS — Sabri özcan San, buyurun. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen-

dim, burslu burssuz 3 üniversitenin gençliğinin 
nazarları şimdi buraya tevcih edilmiştir. Bir 
münevver gençle bir odacının ihtiyaçlarının mu
kayesesini hiç de doğru bulmadım. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Hayır efen. 
dim, biz mezun olduktan sonra alacağı para ile 
mukayese ettik. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Yapa-
cağınız bu tahsisat artışı aynı zamanda genç
liğe verilecek bir değerin ifadesi olacaktır. 

REİS — Encümen talebe burslarının 160 li
raya çıkarılması hususuna iştirak etmemiştir. 
Eski şekliyle faslı okutuyorum. 

(Fasıl 450, tekrar okundu.) 
REİS — Faslı bu okunan şekliyle, yani es

ki haliyle kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Encümen teklifi kabul edilmiş, yani bursların 
160 liraya çıkarılması kabul edilmemiştir. 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1 : 47 28.2 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

1956 O : 
Encümenin 

evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

Nafıa Vekâleti 
792 Yer sarsıntısı ve diğer 

âfetlerden zarar gören böl
gelere yardım (Sarf şekli 
îcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle belirtilmek üzere 
Kızılay Kurumuna devre
dilebilir) 1 700 000 1 300 1 700 000 3 000 000 

(Gürültüler) 
REÎS — Arkadaşlar müsaade buyurun, ko

nuşmayın, rakamlar okunuyor, anlamıyoruz. 
Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE

NER (Giresun) — Muhterem Reisimize şunu 
hatırlatmak için huzurunuza geldim. Bundan 
başka diğer bâzı vekâletlerde de burs tahsisleri 

teklifleri vardır. Bunları da geri almıştık. Bu 
itibarla bu talik edilen bursları da reye arz et
melerini rica edeceğim. 

REÎS — Onlar da sırası geldiği vakit reyle
rinize arz edilecektir. 

792 nci faslı kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler.,, Etmiyenler... 

P. M. Tahsisatın nev'i 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

795 6683 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak yardım
lar 

10 Gerze yangınından zarar 
görenlere yapılacak yar
dım 

20 Lüleburgaz ve înece su 
baskınından zarar gören
lere yapılacak yardım 

4 000 000 

1 000 000 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

0 4 000 000 ] 

L 
f 

O 1 000 000 I 

5 000 000 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Encümenin Encümenin 
ilâvesi teklif evvelce kabul ilâveten kabul 
edilen tahsisat ettiği tahsisat ettiği tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

450 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencile
re verilecek burslar 180 000 1 395 000 1 395 000 
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KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Bu fasıl hak-

kında söz istiyorum. 
REÎS — Kenan Bey, ne hakkında konuşacak

sınız ? 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) Vaziyetin hu

susiyeti var, onu arz edeceğim. 
REÎS — Buyurunuz, Kenan Çığnıan Bey. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlarım; tıbbiye talebelerine verilecek bur
sun biraz fazla olması zaruret icabıdır. Bunu si
zin de kabul etmeniz icabeder. Çünkü bunların 
kitap paraları; alâtü edevata ve gömleklerine 
verdikleri paralar diğer burslu talebelere naza
ran çok fazladır. Kabul etmek lâzımdır ki, bu 
masraflar ayda 25 liradan fazla tutmaktadır. 
Esasen teklif edilen 150 liradır. Senede 250 lira 

1956 O : 3 
kadar bir para ediyor ki, bunların kitap ve alet 
paralarını ancak karşılar. Sonra tıbbiye talebesi 
sabahtan akşama kadar hastanede ve lâboratu-
varda, dershanede çalışmak mecburiyetindedir, 
Diğer talebelerin çalışmaları bu kadar uzun de
ğildir. Dışarda iş bulabilir ve çalışabilirler. Tıb
biye talebesi için bu da imkânsızdır. Bu sebep
le onlar için bursun 150 liraya istisnai olarak 
çıkarılmasını arz ediyorum, efendim. 

REÎS — Efendim, evvelce Meclisi Âlinin ka
rarı iktiran etmiştir. Onun için faslı okuyup rey
lerinize arz edeceğim. 

(450 nci fasıl tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, faslı reylerinize arz edoyo-

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F . M. Tahsisatın nevi 

İlâvesi teklif 
edilen tahsisat 

Lira 

Encümenin 
evvelce kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 

Ziraat Vekâleti 
45ü Üniversite ve yüksek okul

larda okutulan öğrencile
re verilecek burslar 

REÎS 

1 242 450 

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

Encümenin 
ilâveten kabul 
ettiği tahsisat 

Lira 
Fasıl yekûnu 

Lira 

F. M. Tahsisatın nevi 

Encümenin Encümenin 
İlâvesi teklif evvelce kabul ilâveten kabul 
edilen tahsisat ettiği tahsisat ettiği tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 
791 Köylerde halkın yapacağı 

su işlerine yardım 3 500 000 16 500 000 3 500 000 

REÎS — Kabul edenler... Ktmiyeuler.;. Kabul edilmiştir. 

20 000 000 

F. M. 

781 

Tahsisatın nevi 

Encümenin Encümenin 
İlâvesi teklif evvelce kabul ilâveten kabul 
edilen tahsisat ettiği tahsisat ettiği tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

Karayolları Umum Müdürlüğü 
60 Vilâyet ve köy yolları ya

pımı ve yapımına yardım 
(Dağıtım ve harcama şek
li îcra Vekilleri Heyetince 
belirtilir.) 45 000 000 30 000 000 29 000 000 330 345 864 
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REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım; il ve köy yollarına konan 
tahsisatın artırılması hususundaki arzunuzu im
kân nispetinde yerine getirilmesi için gerek en
cümenin, gerek hükümetimizin büyük gayretler 
sarf ettiğini takdir ediyorum. Bu sebeple kendi
lerine şükranlarımı arz ederim. Yalnız il ve köy 
yolları bizini iktidar olarak ele aldığımız esaslı 
mevzularımızdan ve bilhassa köylümüze, Türk 
milletine ilân etiğimiz esaslı mevzulardan biri
dir. Köyün ve illerimizin yol durumlarının millî 
kalkınmamızdaki önemini sizlere izaha lüzum 
görmem. Şimdi verilen 59 milyon lira ile geçen 
seneye nazaran birçok vilâyetlerimizde başlan
mış işlerle yenileri için 67 vilâyet hesalbiyle 600 
bin lirayı geçmesine imkân yoktur. Bu mik
tar ile vilâyetlerin geçen yılI borçlarını kapa
maları, köy yollarını başarmaları, bilhassa ye
niden gelecek Westirıg hous matinelerini çalış
tırmaları ve müspet netice almaları mümkün 
olmryacaktır. Bu memleketimizin bilhassa ik
tidarımızın bir numaralı mevzuunu teşkil eden 
yol dâvasının başarılmasını teminen her yıl 
olduğu gibi bunun 75 milyondan aşağı tutülma-
maisını rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarını; Türk efkârı 
umumiyesine ve bütün dünyaya, 1956 Bütçesi
nin denk olacağını ilân ettik. Yüksek Mecli
sin temayülü nazarı dikkate alınarak il ve köy 
yollarına yapılan yardımların artırılması husu
sunu ikinci defa olarak Bütçe Encümeninde te
zekkür ettik. Aradık, taradık bütün imkânla
rımızı göz önünde tutarak nihayet bu mevzua 
ancak 29 milyon lira illâve edebildik. 30 mil
yon da eskiden vardı, 59 milyon lira oldu. Bu 
kürsüden efkârı umumiyeye arz ederim, ikti
darımızın bu hususta bu sene sarf edebileceği 
59 milyon liradır. Bununla iktifa etmenizi bil
hassa rica ederim. 

BEİS — Efendim, 29 milyon ilâvesiyle bu 
faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

, 1956 C : 3 
Lira 

Maliye Vekaleti 

P. Lira 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 

maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 230 630 624 

REİS — Faslı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabili edilmiştir. 

793 Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne 210 850 

REİS — Faslı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/358) 

REİS — Efendim, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi kanun lâyihasının 
Bütçe Encümeninden gelen birinci maddesi
nin son şeklini okuyoruz. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yıla 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 846 734 lira ve yatı
rım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (210 850 955) lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı masraflarına kar
şılık olan varidat ba,ğlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 216 197 689 lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

1 İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
REİS — Kabul edenler... Et-
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Lira ! F. 

O : 3 
Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Devredilen tesislerden veya 

ortaklardan alınacak bedel ve 
paylar 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve • 
işletme ücretleri 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek maki-
na, malzeme, alet vo edevat, 
depo ve arazi ve saire kira be
delleri 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 214 862 107 
REÎS — Süleyman Fehmi Ka-

; laycıoğlu. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN 
FEHMİ KALAYCIOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, Devlet bütçesinden yapılacak yatırımlar: 
Yatırım dışında kalan masraf 7 511 152 
Yatırımlar için 210 850 954 

olacaktır. 

REÎS 

P. 

Yekûn 218 362 107 

Yedinci faslı tekrar okutuyorum. 

Lira 

7 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 218 362 107 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8 Teberrular ve diğer çeşitli va-
' ridat 10 580 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umuum Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 219 697 689 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REÎS — Cetvelle beraber ikinci maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Umum Mü-
rürlüğünce 1956 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsili
ne 1956 bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul «denler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayı
lı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlile
rine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul 'edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkmdtki 
18 . XII . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
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(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi kabul -edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geeçn yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebi Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları, yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 ve 4 ncü kısım tertipleri ile yatırım ter
tipleri bakiyelerinden eski yıllar borçları ter
tibine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden ya-
pıaleak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmitşir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir . 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

RE t S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tamamını açık reylerinize arz ediyorum. 

12. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/363) 

REİS — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının birinci 
maddesini tashihli şekliyle okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında ka-
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lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cet-
velde gösterildiği üzere (10 884 763) lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 331 845 864) lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (313 730 627) lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELÎ 

P. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alıacak paralar 110 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazinedn yardım 201 630 624 

REİS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN 

KALAYCIOĞLU (Trabzon) — Efendim son 
ilâve buyurulan 29 milyon ile fasıl yekûnu 
230 630 624 lira olacaktır. 

REİS — Bu şekliyle reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F» Lira 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimekul mal
lar satış bedelleri 1 700 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alet, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedellleri X 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu-
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F. Lira 

nan teminat akçeleri 1 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (342 730 627) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

REÎS — İkinci maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı, (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 
* REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdür
lüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu madde
si gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi cetevlle birlikte kabul 
edenler.., Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmda-
ki tahsisatlar üstünde çıkan ve 1955 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulu
nan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılların
dan bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 ve 4 ncü kısım tertipleriyle yatırım ter
tipleri bakiyelerinden eski yıllar borçları ter
tiplerine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaba! edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmitşir. 

REİS — Maddeyi cetevlle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga 
edilen 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esas
ları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Ka
rayolları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B)) iaşretli cetvelde açılacak özel bir 
fasla varidat, diğer taratfan (A/2) işaretli 
cetvelde mevcut tertiplere tahsisat kaydolu
nur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabal edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müessese
leri tarafından yol, köprü ve benzeri işler 
yaptırılması maksadiyle Karayolları Umum 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işa
retli cetvelde açılacak hususi bir fasla varidat, 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak 
özel bölümlere Maliye Vekâletince tahsisat kay
dolunur. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1956 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

1177 — 



t : 47 28.2 
MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliyo 

vo Nafıa vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

le:\.. T\f,bal edilmiştir. 
Heyeti Umumiyesini açık reyinize arz edi-' 

yorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Bütçesinde bursa taallûk eden fasıl .vardır; 
450 nci fasıl. Okutup reylerinize arz edeceğim. 

P . Lira 

450 üniversite ve yüksek okul
larda okutulan talebelere ve
rilecek burslar 24 800 

REİS —• Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenle:*... E'tmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Devlet Üre İme Çiftlilkeri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar 
diTnda kalan masrafları için, bağlı (A / l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (3 880 991) 
lira vo ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (729 000) 
lir?, tahsisat verilmişti:'. 

REİS — Cetveliylc birlikte maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
le:*... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı masrafla
rın,", karrılık olan varidat, bağlı (B) işaretli 
cetveldo gösterildiği üzere (4 609 991) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
büteo giderleri karşılığı 4 604 991 
REİS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Memui' lojmanlarından alına
cak kıra bedelleri , 3 000 
REİS — Kabul edenler.., Et-
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P. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
3 Çeşitli varidat * 2 000 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu) 

REİS — 2 nci maddeyi cetveliyle reyinize 
ars ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
le:\.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1956 bütçe yılında el
de edilecek varidat çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı va
ridatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yılında 
da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadorlar, bağlı (D) işaretli 
cetevlde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl bütçe lâyihası ile Türkyie Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
7 . VI . 1949 tarihli ve 5433 sayılı ' Kaınuna 
bağh (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 
bütço yılında kullanılamaz. 

RElS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenle:*... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti:1. 

Mx\DDE 6. — Geçen yıl borçları fasıllarm-
daki tahsisat üstünde çıkan-ve 1955 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
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borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından ba 
fasla Maliye Vekâletince münakale yapılacak 
tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da, Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkları: 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 1 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince münakale yapılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

RE IS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
reyinize arz ediyorum. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi
nin encümenden gelen 450 nci faslı okutuyorum, 
efendim. 

F. Lira 

450 Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar, 
diğer masraflarla tetkikat har
cırahları 577 000 
REÎS — Faslı reyinize arz'edi
yorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (29 150 163) lira ve yatırım mas-
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rafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 445 504) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REÎS — Cetvelle beraber maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(33 595 667) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

1 Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe' ödenecek varidat '33 406 984 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 188 683 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1956 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ'ı 

(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldo 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdüğlüğünün 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara -ek olmaması şarttır. ' 

— İTO — 



t : il ÖÖ.2. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. i 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolarda!? bağlı (L) işat ;ilı cetvelde 
gösterilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 
ve 9 . VII . 1954 tarihli ve 4785 sayılı Orman 
kanunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini ye
rine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1956 bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 
avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok beş yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz muka
veleleri yapmaya ve bankalarda hesap açtırma
ya Ziraat Vekili yetkilidir. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
orman okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 -1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekaletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1956 Ö : â 
MADDE 9. — 8 . XI . 1937 tarihli ve 3116 

sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1956 büt
çe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim; yeni 11 nci maddenin ilâvesi tek
lif edilmektedir. 

Meclis Yüksek Reisliğine 
1956 yılı Orman Umum Müdürlüğü Bütçe 

kanun tasarısına 11. madde olarak aşağıdaki 
maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1956 yılında orman mühendis muavinleri için 
uygulanır. 

Kocaeli Uşak Kocaeli 
C. Tüzün H. Yılmaz N. Akın 
Kocaeli Ordu Erzurum 
N. Unat M. Yazıcı C. önder 

Adana Hatay Ağrı 
M. Ünaldı Ş. İnal N. Sümer 

Çoruh Konya Burdur 
M. Bumin R. Gökmenoğlu H. Çimen 
Burdur Kocaeli Kocaeli 

M. özbey S. Dinçer S. Yalım 
Zonguldak Kocaeli Muş 
N. Diker K. Meriç Ş. Çağlayan 

Ordu Bursa Giresun 
B. Baykal S. Karacabey A. N. Duyduk 

Muğla Kars Bolu 
T. Akarca T. Göle S. Baysal 
Bolu Kastamonu Bilecik 

A. Hatı N. Batur T. Oran 
Balıkesir Kastamonu Bolu 

A. Karagür M. Kuşakçıoğlu S. Çonkar 
Ordu İstanbul Kastamonu 

S. Orhon S. Gögen H. Dura 
Seyhan Tekirdağ Muğla 
î. Uslu N. Arman Y. Paşamehmetoğlu 

Bilecik Aydın Seyhan 
î. S. Çakıroğlu N. Celim A. Kınık 
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Van 
H. Kartal 
Balıkesir 
M. Iştın 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Samsun 
E. Anıt 

Yo: 

Van 
K. Yörükoğlu 

Diyarbakır 
R. Karaosmanoğlu 

Binböl 
S. Göker 

Kırklareli 
M. A. Ceylan 

sgad 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Kocaeli 
H. 0. Erkan 

Kocaeli 
T. Güneş 

Tekirdağ 
F. Mahramlı 

Bilecik 
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ği üzere (10 274 147) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) iştretli cetvelde gösterildi
ği üzere (3 573 000) lira tahsisat verilmiştir. 

A. Ünlüsoy Ş. Hasırcı 

REİS — 11 nci madde olarak aşağıdaki mad
denin ilâvesi istenmektedir. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1956 yılında orman mühendis muavinleri için 
uygulanır. 

RElS — Encümen kabul ediyor. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul -edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu Kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorur. 
Kabul «edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Heyeti Umumiyesini açık reylerinize arz edi
yoruz efendim. 

13. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 ma
lt yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/366) (1) 

REÎS — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
ne geçiyoruz efendim. Tümü üzerinde söz is-
tiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Eamiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Ka
nunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi

ği^ 60 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

221 

301 

302 

303 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-

Kabul edilmiştir. miyenler. 
Ücretler 
REİS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler üzreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 083 085 

1 194 179 

476 000 

99 390 

421 268 

2 100 

760 000 

27 000 

73 500 

40 000 
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Lira 

309 

407 

417 

418 

419 

421 

422 

424 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıf akaarlar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
€092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
REİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayrı ve sosyal hizmetler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
REİS — Kabul edenler... Et-

54 000 

10 000 

25 000 

242 761 

10 000 

14 000 

416 000 

864 000 

5 000 

40 000 

65 000 

1 443 400 

154 200 

425 

426 

450 

451 

452 

454 

456 

476 

501 

502 

505 

601 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratın ve hayrattaki kıymet
li eşyanın inceleme ve ayırma 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif istihkaklar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz hayrata yardım 

5 000 

238 270 

23 250 

30 000 

50 500 

500 

33 600 

11 141 

15 000 

1 040 000 
REÎS — Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET AK

SOY (Ordu) —- Bütçe Komisyonunuzca, vâki 
teklif üzerine bu fasla 4 milyon lira ilâve edil
miştir. Binaenaleyh, bu faslın 31 nci maddesi-
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nin keş milyon 40 bin lira olması lâzımdır, o su
retle kabulünüze arz ederiz. 

REÎS — Fasıl yekûnunu tashih şekliyle 
(5 040 000) lira olarak kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 307 000 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, maliye bütçesi müza
kere edilirken 604 ncü fasla 130 bin lira ilâve 
vardı, binaenaleyh, bu fasla 130 bin lira ilâve 
siyle fasıl yekûnunun 437 bin lira olarak kabul 
edilmesini rica edeceğim. 

REÎS — 604 ncü fasıl yekûnunu tashih veç
hile 437 000 lira olarak kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Lira 

915 000 701 Onarma ve yapma işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Şehzade Medresesi onarımı 200 000 
ı REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
703 Seyitbattal Gazi Manzumesi o-

narımı 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Hayrat ve âbideler yapı ve 
onarımı 2 358 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 Yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (14 404 147) lira ve yatırım 
masrafları içinde, br^lı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 573 000) lira tahsisat 
verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 849 000) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

8 275 000 1 îcareler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler 1 053 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler 2 414 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 1 607 000 

REÎS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, demin masraf büt
çesinde kabul edilen yardımla, hazineden yar
dımın 5 737 000 lira olarak kabul edilmesini 
rica ederim. 

REÎS — Fasıl yekûnunu 5 737 000 lira 
olarak reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzero (17 979 000) lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlü-
ğünco 1956 bütçe yılında elde edilecek vari
dat • çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (<3) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
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tahsiline 1956 bütçe ylımda da devam olunur. 

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

. MADDE 4. — 1956 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyi-
hasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928-1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS -̂ - Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
netvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

. im Ö : ı 
MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapı

lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyinize arz edi« 
yorum. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
kanun müansebetiyle bir temennide bulunaca
ğım. 

REİS — Buyurun. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, şu geç vakitte vaktinizi fazla 
alacak değilim. Kendi intihap bölgeme ait 
bir temennide bulunacağım, affmızı dilerim. 

1950 senesinden evvel Diyarbakır'da mev
kuf evkaf emlâki satılmış ve tutarı olan 480 
bin lira bankaya yatırılmıştı. Kanuna, göre 
akarı satılan yerlerde rantabl mülkler yapılma
sı mümkün olursa harcamaların oralarda ya
pılmasını âmirdir. Vaziyet böyle olduğu halde 
1950 den evvel bu para ile Üsküdar'da bir iş 
hanı yapılması kararlaştırıldı. Ben, 1950 den 
sıonra bu mevzu üzerinde durdum. 1951 sene
sinde bugün Umum Müdür olan Orhan Beyi 
ki, o zaman vekildi ziyaret için yanma gittim, 
temennide bulundum. Not defterimde imzası 
vardır. 1951 senesinde bu paralarla burada 
bir iş hanı yapacağım demişti. îki sene geç
tiği halde bu tahakkuk etmedi. 1954 senesinde 
Bütçe Encümeninde Celâl Yardımcı arkada
şım orada hazır bulunuyorlardı. Vaziyeti tek
rar müzakere ettik. Nihayet encümen 1954 se
nesinde Diyarbakır'da bir iş hanı yapacakla
rını vadetmiş, hattâ yeri tesbit edilmişti, Ca
mii Nebinin yerine yapılması gerekiyordu. 
Eğer bu cami yıkılmamışsa o takdirde dâhi 
başka ibr yerde yapacaklarını vait etmişler
di. Bu hususun bendeniz Bütçe Encümeninin 
raporuna temenni mahiyetinde girmesini teklif 
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ettim. Bütçe Encümeni de bunu aynen raporu
na dercetti, bu Camii Nebi olmazsa ikinci bir 
yerde yapılmasını kabul ettiler. 1954 geldi 
geçti, 1955 bütçesi müzakere edilirken 
bendeniz encümenin temennisine rağmen niçin 
yapılmadığını sorduğum zaman Müsteşar Ahmet 
Salih Korur Bey orada hazır bulunuyorlardı, 
hükümet namına tekrar 1955 de mutlaka bu 
paraya karşılık olmak üzere bir iş hanı yapa
caklarını vadettiler. 1955 geldi geçti, şimdi 
1956 yılı bütçesini müzakere ediyoruz. 

Arkadaşlar; bu para behamehal bir gayri-
menkule tahsis edilmelidir. Celâl Yardımcı da 
vadetmişlerdi; onun için 1956 senesinde bu 
va'din tahakkukunu temenni ediyorum. 

REÎS — Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKÎLl CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Diyarbakır vakfından elde edilmiş bir para

yı ne başka bir yere sarf etmiş ve ne de vadimiz-
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den nükûl etmiş değiliz. Tarihî Eserleri Koru
ma Kurulu bu camiin yıkılmasına mâni olduğu 
için bir başka arsa temini meselesi üzerinde ar
kadaşlarımızla teşriki mesai ederek arsayı temin 
etmemiz halinde bunu yapmakla kendileri ka
dar memnun oluruz. 

EEÎS — 1956 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununun birinci maddesini okuyoruz. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzereı (2 369 710 119) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (955 264 033) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-

calı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Ve
kili Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekaleti Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu, haklarında tahkikat yap
mak üzere kurulan Muhtelit Encümenin vazife 
müddetinin uzatılmasına dair Muhtelit Encümen 
Reisliği tezkeresi (3/304) 

REÎS — İki tezkere var, okunacak : 

Karar No. 7 21 . II . 1956 
3/304 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisinin 11 . I . 1956 tarihli 

1951 sayılı Kararları üzerine Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenleriyle kurulan Muhtelif Tah
kikat Encümeni; muayyen maddeler üzerinde 
eski iktisat ve Ticaret Vekili Sayın Sıtkı Yırca-
lı, eski Maliye Vekili Sayın Hasan Polatkan, ve 
eski Devlet Vekili Sayın Fatin Rüştü Zorlu hak
larındaki gerekli tahkikata; evvelce bir tezkere 
ile arz edildiği üzere, 16 . 1. 1956 tarihinde baş
lanmış ve devam etmektedir. 

Tahkikat mevzuu olan hâdiselerin nev'i, ve 
mahiyetleri ve tahkikatın bugünkü bulunduğu 
safha karşısında, iki aylık mehlin kâfi gelemi-
yeceği anlaşıldığından, evvelce verilen mehlin 

hitamı tarihi olan 11 . III . 1956 tarihinden baş
lamak üzere daha iki ay mehil istenilmesi en
cümence karar altına alınmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin Yüksek Meclisin tasvibine arzını 
saygılarımla rica ederim. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Tahkikat Muhtelit Encümeni Reisi 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tütay 

REÎS — 11 . III . 1956 tarihinden itibaren 
müddetin 2 ay uzatılmasını istiyen teklifi oku
duk. Reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — istanbul'da ilân edilmiş olan Örfi îdare 
müddetinin uzatılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/305) 

2 - 2/835 28 . II . 1956 
3/305 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstanbul vilâyetinde 7 - IX . 1955 tarihinde 

ilân edilmiş ve Büyük Millet Meclisinin 12 . IX . 
1955 tarihli ve 1947 sayılı karariyle altı ay müd
detle devamı tasdik buyurulmuş olan örfi ida
renin, hitamından itibaren, 3 ay müddetle uza-
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tılmasma müsaade buyurulmasmı saygılarımla j 
arz ederim. i 

Başvekil 
A. Menderes î 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

REtS — Buyurun. | 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÜVİT j 

YETKlN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 
örfi idarenin ilân sebebi nedir? 6 - 7 Eylül hâ
disesi, 6 - 7 Eylül hâdisesinin sebebi nedir? Asa
yişi korumak, vatandaşı müdafaa etmek için 
resmî makam ve kuvvetlerin vazifelerini yapma
malarıdır. Vukuatın amelî olarak hakiki ve baş
lıca sebebi işte budur. Eğer, asayiş kuvvetleri 
vazife yapsalardı, 6 Eylül akşamı mümayişler 
taşkın hale gelmeden sükûnet yoluna girecekti, 
bizde ve her memlekette her zaman vukubulan 
mümayişlerden biri olarak dört satırlık bir za
bıta havadisinden başka iş kalmıyacaktı. Bizim 
asayiş kuvvetlerimiz hem adedçe kâfi olabilirdi. 
hem vazife, şeref ve ehliyeti tecrübe edilmiştir. ı 
Hükümetin resmî beyanları da bu mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar; örfi idare ilk önce 
asayişi temin edecekti ve asıl vazife olarak da 
6 - 7 Eylül hâdisesinin sebebinin ve mesullerini 
meydana çıkaracaktı. Asayiş için örfi idareye 
ihtiyaçolmadığı üç günde anlaşılmıştır. 

Başlıca sebep, yani resmî makamların niçin 
vazife yapmadıkları ise, altı ayda meydana çık
mamıştır. 

6 - 7 Eylülde valiler nasıl vazife yapmadılar-
sa, örfi idare Kumandam da altı ayda vazife 
yapmamıştır, örfi idarenin 6 - 7 Eylül hâdisesi 
suçu olarak mahkeme dili ile ifade ettiği konu 
insanı hayrette bırakıyor. Yabancı devlet aley
hine tahrik ittihamı ciddî telâkki olunamaz. Dış 
politikanın na müsait seyri içinde yabancı dev
let aleyhine feryadı koparan Başbakandır ve 
hükümet organlarıdır. Ankara'da iktidar orga
nı gazete Başbakanın şiddetli beyanatına uymı-
yan tarzda muhalefet gazetelerine en ağır şe
kilde tariz ediyordu. 

«Hâdise başladığında tamamiyle nezih bir 
talebe ve gençlik topluluğu şeklinde cereyan 
etti.» Bu cümle Başbakanın resmî beyanatından 
alınmıştır. 

Hayır, örfi idare, Yunanlılar aleyhine tah
rikat yapan mevkufları muhakeme için ilân olun- ı 
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mamıştır. O halde örfi idare niçin devam ede
cektir? Hükümetin siyasi maksadı mı vardır? 

örfi idarenin uzatılması teklifinin reddini 
istirham ederiz. 

REİS — Rey vermiyen arkadaşlar lütfen 
reylerini istimal etsinler, efendim... Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem milletvekilleri; malûmuâlileri 12 Eylül 
tarihinde hükümet Idarei örfiye için bir sene
lik müddet istemişti. O zaman B. M. Meclisinin 
ekseriyeti bu bir senelik müddeti çok görmüş 
ve altı aya indirmişti. Hattâ bâzı milletvekille
ri arkadaşlarımız bu altı ayı dahi çok görmüş
ler ve bunun üç ay olmasını istemişlerdi, bende
niz de üç ay olmasını istiyen milletvekilleri ara
sında idim. 

Hakikaten geçen zaman gösterdi ki, Idarei 
örfiyenin müddetinin üç ay olmasını istiyen ar
kadaşlarımız daha haklıydı ve haklıdırlar. 
Çünkü, Idarei örfiyenin ilânından hemen hemen 
15 - 20 gün geçtikten sonra artık Idarei örfiye
nin devamını istilzam ettirecek hâdiseler orta
dan kalktı. Biz ümit ediyorduk ki, B. M. Mecli
sinin içtimai akabinde hükümet kendiliğinden Ida
rei örfiyenin altı aydan dahi aşağı indirilmesini 
talebedecek. Halbuki bugün hakikaten bir sür
prizle karşılaştık. Bilâkis örfi idarenin daha 3 
ay temdidi istenmektedir. Hükümetin bu talebi 
doğru değildir, istenirdi ki, hükümet üç ay müd
detle Idarei Örfiyenin temdidi sebeplerini izah 
etsin, fakat bu izahtan evvel biz kendimiz vazi
yeti muhakeme etmek durumuna düşmüş bulu
nuyoruz. 

Idarei örfice niçin ilân olunur? Bir memle
ketin selâmeti tehlikeye düşebilir, millî emniyeti 
muhafaza etmek güçleşebilir, hükümetin normal 
kuvvetleri kâfi gelmez, müddeiumumilik, sorgu-
hâkimliği, zabıtai adliye takibatı kâfi g'olmez. 
işte Idarei örfiye bir taraftan hukuki formalite
leri araştırmak ve diğer taraftan devletin bütün 
kuvvetlerini teksif etmek ve vatandaşların bâzı 
hürriyetlerini muayyen bir zaman için talik et
mek gayesiyle ilân ohmur. 

Halbuki 6/7 Eylül hâdiselerinde bu derecede 
hükümet kuvvetlerini âciz bir durumda bırakan 
bir vaziyet olmamıştır. Ondan sonra da daima 
memleket sükûnet içinde bulunmaktadır. Esaüon 
Anayasamız mucibince Idarei örfiye ilânının 
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mutlaka dört sebepten birine istinadetmesi lâ
zımdır : 

Birincisi : Harb halinde örfi idare ilân edilir. 
Çok şükür harb halinde değiliz. >• 

îkinci sebep : Harbi icabcttirecek bir vaziyet j 
hudusunda. Bu sebep de tahaddüs etmemiş bu- 1 
Ummaktadır. 

Veya : îsyan zuhurunda, isyan da olmamış
tır. 

Nihayet : Vatan ve Cumhuriyet aleyhinde 
kuvvetli ve fiilî vukuat ve katı emarat görüldü
ğünde... Vatan ve Cumhuriyet abyhine, kuvvetli 
vo fiilî vukuat diye bir şey de yoktur. 

Şunu bir kere kabul etmek lâzımdır ki, bizim 
milletimiz devletin nizam ye kanunlarının tatbi
kine riayet eden bir millettir. Arkadaşlar; 6/7 
Eylül gecesi bir milyonu mütecaviz bir kütle ha
rekete geldi. Bu kütleyi bunca tahrik eden çok 
kuvvetli sebepler mevcuttu. Bunlar arasında bir 
kısmı Yunan gazetelerinin tahrikiyle hareket 
ediyor, bir kısmı da komünizm tahrikiyle hare
ket ediyorlardı. Bir kısmı, hâsıl olan karışıklık 
içinde gasbügart yapmak için hareket ediyordu, 
nihayet bunların bir kısmı şahsi intikam almak 
hisleriyle hareket ediyorlardı. 

Fakat ne oldu? Saat 20 den sonra hükümet 
kuvvetleri geldi ve halka; haydi evlerinize, dedi, 
halk da evlerine çekildi. Ne bir polise ne de bir 
askere karşı her hangi bir mukavemet vâki ol
madı. 

Şu halde aradan altı ay geçtikten sonra, 
memlekette sükûn ve asayiş tamamen teessüs 
ettikten sonra denebilir mi ki bugün hüküme
tin tabiî kuvvetleri memleketin asayişini te
min etmeye muktedir değildir; bu nasıl dene
bilir? Ve nasıl denebilir ki Anayasa mucibin
ce vatandaşların haiz olduğu hakların mahfu-
ziyeti emniyet ve asayişi korumaya bir engel 
teşkil eder. Bunu söylemek, bu hükme varmak 
İstanbul halkı' için insafsız bir hüküm olur. 
Ondan sonra Cumhuriyet hükümetinin hukuki 
rejim içinde memleketin emniyet ve asayişini 
muhafaza etmekten âciz olduğu mânasını çı
karır. Ben böyle bir teklifi hükümetin yapma
masını temenni ederim. Böyle bir teklifin ma
hiyetinde hukuki rejim içinde memleketin emni
yetini muhafaza etmeye muktedir olmaması
nın itirafı vardır. Ben bugünkü Cumhuriyet 
hükümetini böyle bir iktidarsızlık içinde görme-
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inekteyim. Böyle bir imkânsızlık içinde de ol
sak biz buradayız. Adnan Menderes kendi hu
kuki rejimi içinde memleketin emniyetini muha
faza edeceğine kaani değilse hükümetin kuvvetini 
kendilerine yeter olmaktan uzak kabul etmek 
lâzımdır. Büyük Millet Meclisi olarak hükümetin 
hukuk rejimi içinde emniyeti teinin edebileceği 
hususuı daki bir şaibeden hükümeti tenzih ede
lim. Onun için idarei örfiyenin temdidine hiç 
lüzum yoktur. Şayet hatıra gelirse k?; bâzı kim
seler tevkif edilmiştir, bunların muhakemeleri 
vardır. Bu, asla îdarei örfiyenin temdidi için 
bir sebep teşkil etmez. Bundan evvel 2 - 3 bin* 
mevkuf vardı, tahliye edildi, çok az kaldı. 2 - 3 
bin kiş.'nin muhakemesi olsaydı bu senelerce de
vam edebilirdi. Muhakeme devam edecektir di
ye 1 milyon 200 bin kişilik millî bir kütle, Ana-
vasa mucibince haiz olduğu ikamet hürriyetin
den, mrsken hürriyetinden, şirket hürriyetin
den, ticaret hürriyetinden, matbuat hürriyetin
den... Bütün hürriyetlerden mahrum edilebilir, 
ve tecridedilebilir mi? İzmir'de de, Ankara'da 
da idarei örfiye vardı, bu iki vilâyette de tev
kifler, muhakemeler vardı, bu vilâyetlerden 
idarei örfiyeyi kaldırdık, ne oldu? Muhakeme
ler askerî suç ise askerî mahkemeye verildi, si
vil suç ise sivil mahkemelere verildi. Binaen
aleyh istanbul'da İdarei örfiyenin kaldırılma
sına mâni teşkil eden dosyalar varsa, bunlar
dan askerî suçlar askerî mahkemeye, sivil suç
lar sivil mahkemeye tevdi edilir. 

Yakın zamanlarda, hatırlarsınız, bugünkü 
idarei örfiyenin rüyet etmekte olduğu muhake
meden daha vahîm bir komünistlik muhakeme
si cereyan etti. Bu komünistler içerisinde, mü
nevverler, doktorlar, üniversite talebeleri var
dı. Bunlar bugünkü maznunlardan daha fazlay
dı. Bunlar sivil mahkemelerde muhakeme edil
di ve suçlular mahkûm oldular. Bugün muha
kemeleri cereyan eden suçlular diğer mahkeme
lere tevdi edilmek suretiyle bunun tedviri yine 
mümkündür. 17 mi, 57 mi, 107 mi ne ise bu ka
dar mahdut insanlarla ilgili bir muhakemenin 
cereyan etmesi için istanbul'un bir milyon kü
sur nüfusunu cami bir millî kütleyi ve bilhassa 
matbuatın merkezi olan büyük bir vilâyetimizi 
Anayasa mucibince haiz olduğu haklardan mah
rum etmeyi tecviz etmiyoruz. Ben şahsan De
mokrat Parti milletvekili arkdaşlarımm bun
dan evvel 12 Mayıs tarihinde bu müddetin altı 
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ay bile olmasını istemediklerini ve bir kısmının 
da bunu haddi kifayede bulduğunu ve bu iti
barla hükümet tarafından bir sene olarak teklif 
edilen müddeti lüzumlu görmediklerini hatırlı
yorum. Parti noktai nazarı gözetilmeksizin bu 
husustaki talep ve teklifimizin hüsnü nazar gö
receğini Sayın Demokrat Parti milletvekili ar
kadaşlarımdan da ümidetmek isteriz. (Sağdan; 
bravo, sesleri) 

REİS — Cemil Bengü. 
DEVLET VEKÎLİ CEMÎL BENGÜ (Ordu) 

— Muhterem arkadaşlar; bendeniz sayın muha
lefet sözcülerinin dermeyan ettikleri fikirler 
üzerinde uzun boylu dıırmıyacağım. Sadece hü
kümet tezkeresinin pek kısa bir esbabı muei-
besini arz edeceğim ve teklifin kabulünü istir
ham edeceğim : 

Evvelâ şunu arz etmem lâzımgeliyor ki, tem
dit teklifimizde hiçbir siyasi maksat gütmüş 
değiliz ve gütmemize ne bir sebep vardır, ne de 
bu mümkündür. Bunun delilini îdarei örfiye-
nin devamına sebep kalmadığı gün ve dakika
dan itibaren îdarei örf iyenin Ankara'dan ve 
İzmir'den kaldırılmış olması teşkil eder. Eğer 
hükümetimizin veya iktidarımızın her hangi si
yasi maksadı mevcudolsaydı, birtakım bahane
lerle hürriyetlerin tahdidi rejimini İzmir ve 
Ankara'da dahi devam ettirmenin çarelerine te
vessül olunabilirdi. Böyle bir maksat meveud-
olmadığına göre, lüzum zail olunca, inşaallah 
kısa zamanda İstanbul'da da bunun kalkması 
kadar tabiî bir şey olamaz ve hiçbir siyasi mak
sat güdülemez. Bu temdit talebimizin hakiki ve 
hemen hemen başlıca mucip sebebi, devam et
mekte olan tahkikatın hitamını ve salim bir şe
kilde intacını temin etmek olmuştur. Gerek mu
halefetin, gerek efkârı umumiyenin, bilhassa 
Türk Milletinin hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir meselede, hakiki mesullerin tamamen mey
dana çıkarılması için, bu tahkikatın başka el
lere tevdii suretiyle değil, bidayetten itibaren 
bu işle uğraşan allerde bitirilmesi çok lüzumlu 
bulunmaktadır. 

Şunu da bilhassa tebarüz ettirmek lâzımgel-
mektedir. Îdarei Örfiye hiç şüphesiz hepimizin 
bildiği gibi bâzı hürriyetlerin tahdidi rejimidir. 
Fakat şunu arz edebilirim ki, bugün İstanbul'da 
devam etmekte olan Îdarei örfiyenin bu tahdit
ler tarafı aşağı - yukarı mevcut değildir. Aşa
ğı - yukarı diyorum, tamamen demiyorum, çün-
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kü, katî konuşmak, bu konuda, pek isabetli ol
masa gerektir. Ama, buna rağmen, bu hürriyet
leri tahdit rejiminin lüzumsuz yere asla tatbik 
edilmediğine de kaaniim. Bu itibarla, Îdarei 
örfiyenin ilânını mucip sebepler henüz zail ol
mamış bulunmakta olduğundan ve bilhassa tah
kik işi hemen hemen sona gelmiş bir durumda 
iken, işin askerî mahkemelerden alınarak sivil 
mahkemelere nakli, gibi belki de zararlı olabi
lecek bir muameleye meydan bırakılmaması ba
kımından, hükümet olarak, müddetlerini, tezke
remizde tâyin ettiğimiz kadar, örfi İdarenin 
temdidini Yüksek Heyetinizden istirham ediyo
ruz. (Soldan, alkışlar, reye reye, sesleri) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; tahmin etmiyorum ki, evveli
ce zihinlerde bir şey tekarrür etsin. 

Burada bâzı noktaların tavzih edilmesi, key
fiyetin müzakere edilmesi lâzımdır. Evvelce 
gruplarda verilmiş bir karar yoktur. 

Şimdi Devlet Vekili arkadaşımız mucip se-
bebollarak dediler ki ; «Tahkikat kimler tara
fından yapılmış ise dosya]ar onların ellerinde 
nihayet bulisun.» 

Demin de arz ettim, Anayasada Îdarei ör
fiyenin devam sebepleri sarih olarak yazılmak
tadır. Tahkikatın başladığı ellerde neticelen
mesi hükmü mevcut değildir. Tahkikat sene
lerce devam edebilir, yüz iki yüz dosya tahki
katının bir, iki sene devanı etmesi ihtimali kar
şısında memlekette örfi İdarenin bu kadar 
müddetle ipkası mümkün değildir. Memlekette 
bir hukuk rejimi vardır, Anayasada Îdarei ör
fiye, demin de arz ettiğim gibi, vatandaşların 
aşağı - yukarı bütün hürriyetlerini ortadan kal
dırır, hukukan böyledir. Bellki bugün tatbi
katta bir şey görülmiyobilir, fakat bu sabaha 
karşı olur, yarın olabilir. Asıl haizi ehemmi
yet olan, vatandaşın Anayasa mucibince haiz 
okluğu hak ve hürriyetlerin ortadan kalkması
dır. Haizi ehemmiyet olan, bir hukuk rejimi
nin muayyen bir zaman zarfında talik edilme
sidir. Onun için böyle zaruret olmıyan ahvalde 
Anayasa hükümlerine riayet etmekte mümkün 
olduğu kadar hassas olalım. Orta yerde bir za
ruret, büyük ihtiyaçlar yokken Anayasa ruhu
na sadakat göstermezsek mühim zamanlarda 
biz daha müşkül mevkilerde, vaziyetlerde kala
biliriz. Bunun devamına Savın Devlet Vekili 
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de bir sebep gösterememektedir, devamını ica-
ıbetttireeek hakiki bir sebep ortaya konulmamış 
bulunmaktadır. Onun için temdide mahal gör
memekteyiz. 

REÎS — İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; (Soldan, gürültüler) îşitilmiyor 
muf Sayın Devlet Bakanının beyanatında örfi 
İdarenin devamını icabettirecek -bir sebep gör
medik. Lütfediniz, elde bulunan dâvaların bir 
(başka ele verilmemesi meselesi, o demektir ki, 
İdarei örfiye bir asır da devam etse mevcut 
olacaktır. Ne vakit biterse, ne kadar zaman 
geçerse elde niyet edilmekte olan dâvalar bu
lunacaktır. İdarei örfiye şimdiye kadar tah
kikat yaptı, birtakım vatandaşları kendilerine 
isnadolunan sebeplerle mahkemeye verdi. Ne
dir bu sebepler? Başlıcası yabancı devlet aley
hine tahrikat yaptıklarından dolayı, yani Yu
nanlılar aleyhine nümayiş yaptıklarından dola
yı mahkemeye verilmişlerdir. (Soldan, «Yok öy
le şey» sesleri) Hükümetin beyanatından nüma
yişlerin nezih ve mâsun maksatlarla başlamış 
olduğu ve sonra çığırından çıktığı anlaşılmak
tadır. Daha dün bu mesele üzerinde enine bo
yuna yapılan münakaşalarda, hattâ ortada bir 
suç yoktur, denecek kadar ileri varılmıştır. Or
tada suç yoktur. Birtakım vatandaşlar nezih 
maksatlarla harekete gelmişledir. 6 aylık İdarei 
örfiye geçti, hâlâ devamına lüzum vardır, di
yorlar, anlaşılmıyan bir şey bu. Ama hükümet 
için zayıf noktalar vardır. Bir defa örfi İdare
nin hedef tutulduğu İstanbul, gazetelerimizin 
en büyüklerinin, en faallerinin bulunduğu bir 
muhittir. 

örfi İdare ne yapıyor 1 Gazeteler üzerinde 
ne tesir yapıyor? Bunu gazeteler bilirler. Gaze
telerin üzerinde her muamelenin yapılması ihti
mali her şeyi yapmak kadar tesirlidir. 

Sonra arkadaşlar; hükümet birtakım tahki
kat içindedir, tahkikata mâruz olmuş vaziyette
dir. Tasavvur ediniz ki, Üçüncü Adnan Mende
res Hükümetinin hemen yarısı soruşturma vazi-
yetindedir. (Soldan, gürültüler, «Ne münase
bet?» sesleri) 

Çok münasebeti var. Soruşturma Komisyonu 
İstanbul'dadır. Bütün vatandaşları dinlemekte
dir. Bu vatandaşlar komisyonda her şeyi söy
lemek için tam emniyet içinde bulunmak ihti-
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I yacmdadır. (Soldan, gürültüler) 

Hükümetin vaziyetini... 
REİS — İsmet Paşa... Paşam... 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Hükümetin 

vaziyeti... 
REİS — İsmet Paşa, bir dakika müsaadeni

zi rica edeyim. Tahattur buyurun ki, bu husus
ta hükümet hakkında teşkil olunan tahkikat işi 
Yüksek Meclisde tezekkür edildi. Ve reddedildi. 
(Sağdan, o değil, sesleri) Bunu tekrar etmiye-
rek örfi İdarenin lüzum ve âdemilüzumu hak
kında izahatta bulunun. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Reis Beyefen
diye kemali hürmetle arz edeyim, 6/7 Eylül 
hâdisesinden sonra hükümet aleyhine soruş
turma açılması hususundaki mütalâayı buraya 
yeniden müzakere için getirmiyoruz. Benim ge
tirdiğim, bahsettiğim husus Üçüncü Adnan Men
deres Hükümetinin vaziyetini göz önünde teces-
süm ettirmek içindir. İkinci Adnan Menderes 
Hükümetinin, yanılmıyorsam, dört Vekili arzu 
olunmıyacak sebeplerden dolayı Meclis tahki
katı önündedir. En aşağı 4 Vekil. Bir taraftan 
da 6/7 Eylül vakasının İstanbul'daki tahkikat 
sebebiyle kime ne şekilde sirayet edeceği ihti
mali zihinlerde mevcuttur. Üçüncü Adnan Men
deres Hükümetinin bir kanadı da bu yoldan 
tahkikata mâruzdur. Halen Üçüncü Adnan Men
deres Hükümetinin geriye kalan azasının vazi
yetini bu bütçe müzakeresi esnasında mükem-
melen gördük. Gördüğümüz şeyler iyi şeyler de
ğildir, arkadaşlar. (Soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Paşam, çok rica ederim, bunu büt
çenin kapanış nutkunda bahis buyurun. Çok ri
ca ederim, bunun örfi İdare ile alâkası yoktur. 
Bütçenin kapanış nutkunda tenkid için söz vere
ceğiz. İstirham ederim, ihtilâf yaratmıyacak şe
kilde idarei kelâm buyurunuz. 

İSMET 1ÖNÜ (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Hükümet fevkalâde rejim istiyor. Hükü
met idare edebilmek için fevkalâde rejim iste
mektedir. (Soldan, «Hayır, böyle bir şey yok» 
sesleri) Hükümetin bunu talebetmeye hakkı 
yoktur. Şimdi, tasavvur ediniz, bütçenin müza
keresi sırasında hükümetin çalışma şeklini gör
dük. Fatin Rüştü Zorlu Bey, bu kürsüye gelip 
Yugoslavya ile münasebetlerimiz nasıl olacak... 
(Gürültüler, ne alâkası var, sesleri) Bandung 

I Konferansı nasıl oldu... (Gürültüler) 
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RBÎS — Paşam, bunları bütçenin kapanış 

nutkunda söylersiniz. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) —Bütçenin ka

panışında hükümetin tutumunu tenkid için fır
sat verirseniz, o sözlerimi bırakırım. 

REÎS — Müsaade buyurun, bu bir pazarlık 
mevzuu değildir. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Hâşâ! 
REÎS — Meclis Nizamnamesi gayet sarih

tir. Bütçenin kapanışında leh ve aleyhte muha
lefete de söz veriyoruz, yeri orasıdır. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Ben bir söz 
alıyorum arkadaşlar. Bütçenin sonunda tabiî söz 
vereceksiniz. Ama bu Idarei örfiye hakkındaki 
mevzu o zaman geçmiş olacak. 

Ne faydası var arkadaşlar? örfi idareyi niçin 
uzatıyoruz? örfi idare ilân edildiği zaman Dev
let ve Hükümet Reisleri gazetecilere karşı, hattâ 
yalnız yerli gazetecilere değil, bütün dünya ga
zetecilerine karşı bu örfi idare bir iç politika* va
sıtası olmıyacaktır demişlerdi, tâyin edilmiştir 
bu. Şimdi altı ay sonra örfi îdare iç politikada 
bir vasıta olmak üzere yaşıyacaktır. Buna müsa
ade vermeyiniz. Bir faydası yoktur, sadece mem
leketimizin huzur içinde, normal şartlar içinde 
(bulunmadığını ifade eden yersiz bir delil olacak
tır. Ne faydası vardır? Hükümet zarf içindedir. 
(«Soldan, Hayır Hükümet çok kuvvetlidir, pa
şa» sesleri) Her şekilde zaıf içindedir. Birçok 
mânevi cihetlerden sarsıntıya mâruz kalmış olan 
bir Hükümet örfi İdareden kuvvet alamaz. 
(«Böyle bir şey yoktun» sesleri). Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Siz bu memleketin normal şartlar 
içinde selâmete doğru gitmesine başlıca gayret 
sarf eden mesul milletvekillerisiniz. («Vazifemi-
zi biliyoruz paşa» sesleri). Büyük Millet Meclisi
ni muvaffakiyete, memleketimizi ve milletimizi 
şerefe isal edecek yollara aklimizin erdiği kadar 
hizmet etmeye çalışacağız Onun için arkadaşlar 
çok istirham ederiz, örfi İdarenin uzatılması hak
kındaki teklifi kabul buyurmayınız. Evvelce 
örfi idarenin iki şehirde kaldırılması çok ferah
lık vermişti. Bu ferahlığı istanbul gibi büyük 
bir kültürü, basını ve dünya ile olan alâkası ba
kımından ehemmiyeti aşikâr olan büyük bir mer
kezden esirgemeyin. 

RElS — istanbul'da örfi îdaı •enin hitamı 
tarihinden itibaren üç ay daha temdidi hükümet
çe teklif olunmaktadır. Bu hususu reylerinize 
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i sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
| Kabul edilmiştir. 

i [) — Varidat Bütçesi 

j RE IS — 1956 yılı Muvazenei Umumiye Ka-
! nunun 2 nci miaddesini okuyoruz. 

i MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren daire-
| lerin 1956bütço yılı masraflarına karşılık olan 
j varidat, bağlı (B) işaretli cetveldo gösterildi-
j ği üzere (3 272 974 152) lira tahmin edilmiş-
| tir. 
İ RElS — Söz Mehmet Hazerindir. 
! (Sağdan «vazgeçti» sesleri) 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kabu edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

11 Gelir Vergisi 750 000 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE
NER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; mas
raf bütçelerinin müzakeresi sırasında kabul bu
yurduğunuz kararlara mütenazıran Gelir Ver
gisine 25 milyon lira ilâvesi ile bu faslın 775 
milyon olarak reye arzı iktiza etmektedir. 

REÎS — Faslı 775 milyon olarak reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bu] edilmiştir. 

F. Lira 

12 Kurumlar Vergisi 120 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1.3 Esnaf Vergisi 30 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Binalardan alman Savunma 
Vergisi 12 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16 Hayvanlar Vergisi 30 000 000 
REÎS - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Veraset ve İntikal Vergisi 12 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira F. 

İS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 
zam, İktisadi Buhran, Muva-
zane ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle (Ruhsat, 
unvan tezkereleri ve Karne 
Harcı artıkları) 5 000 000 
REİS — Kabul tdenler... İ t . 
miyenler... Kabul •dümiştif. 
Muamele Vergileri 635 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Vergisi 290 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstihlâk vergileri 677 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Resimler 122 730 000 
REİS -T- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 118 310 000 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sabit ve mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya umumi 
bütçe içinde bulunanlar 2 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel İdaresi safi hasılatı (Tü
tün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu 
içkiler safi hasılatı) 227 029 152 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı varidatı ' 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo varidatı 10 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Piyango varidatı 16 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umumi kurumlar ve şirketler 
varidatından devlet payı 109 800 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

30 

31 

Muayyen maarafiat karpitti 
varidatlar 805 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gayrimenkullerden alınan 12 150 000 

REÎS — Mazhar Şener. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE-

NER (Giresun) — Demin arz ettiğim sebepler
le bu faslın II nci maddesinde 6 milyonluk 
tahmini rakam (2Î) milyon ilâvesiyle (33) mil
yona çıkarılmıştır, bu şekilde reye konması
nı rica ederim; 

REÎS — (27) milyon lira ilâvesiyle faali 
39 150 000 lira olarak reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mitşir. 

Lira 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Menkul mallar satış bedeli 11 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Menkul kıymetler varidatı 11 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kıymetli kâğıtlar 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar 10 —050 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Cezalar 23 500 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
mivpnler... Kabul edilmiştir. 
Müteferrik varidat 35 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Fasıllarda yapılan değişiklikler 
sebebiyle 2 nci maddeyi son şekliyle tekrar oku
tuyorum. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 324 974 152) lira tahmin edilmiş
tir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — a) 1956 bütçe yılı içerisin- j 

de Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ame- I 
rika'dan aske'rî yârdim yolu "ile veya sair Su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak bir fasla varidat ve 
mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesin
de açılacak hususi bir fasla , tahsisat ve mas
raf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçe
sinin (A/ l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvel
deki fasıl ve maddeler arasında bu suretle 
tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üze
re aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki karşılık paarlar hesabında toplanan Türk 
liralarından Millî Müdafaa : hizmetleri için Bir
leşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalına
rak yapılacak libearsyonlar mukabilinde hu
susi kanun gereğince kaydolunan tahsisat mik-
tarmca sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/ l ) 
ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl 
ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; | 

c) (b) fıkrasında fazılı karşılık paralar 
hesabında toplanan Türk liralarından umumi 
bütçeye dâhil daireler hizmetlileri için aynı 
suretle yapılacak liberasyonlar miktarmca hu
susi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin 
mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve mad
delerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa 
Vekâleti bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cetvelle
rinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 
aktarmaya; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapı

lacak aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayı 
geçemez. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak ba
ğıtlara istinaden 1956 bütçe yılı içinde kısa 
süreli avanslar almaya ve hesaplar oçtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarma
ya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatır
mak istiyecekleri paraları alarak karşılığında 
Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezun
dur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hezine bonoları I 
(150) milyon lirayı geçemez. | 
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i Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 

karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleri ile uzun sü
reli Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu kar
şılıklarla Hazinenin .ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye ve îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortanlık--
lara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Ma
liye Vekili mezundur. ' « 

REÎS — Kabul "edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesi
ne giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 
4 neü maddesinde sözü geçen maaşlı memurla
rı, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hade
mesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli 
kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan 
ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olan
ların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kal
maksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek 
suretiyle istihdamlarına devam olunabilir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın 
ödenmesine 1956 bütçe yılında da devam olu
nur. 

Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak bütçeli 
daireler hakkında da tatbik olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti Karariylo kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Yüksek Reisliğe 
1955 yılı Bütçe. Kanununa bağlı D cetveli

nin Adliye Vekâleti merkez kısmında daktilo
lar 2 aded 200, 1 aded 175, 6 aded 150 ve 3 
aded 100 liralık olmak üzere 12 den ibaret bu
lunmaktadır. 

Mevcut kadrolar ücret miktarı itibariyle di
ğer vekâlet daktilo ücretlerinden noksan oldu-

I ğu gibi bugünkü şartlar altında bu ücretle ki-
I fayetli daktilo bulmak da mümkün değildir. 
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Ücretlere zam yapılması prensipine uygun 

olarak bunların artırılması mümkün olmadığın
dan aded fazlalığı yerine daha kaliteli eleman 
tedarikini mümkün kılmak üzere 3 aded dak
tilo kadrosunun iadesi suretiyle ilişik cetvelden 
adedleri ve ücretleri yazılı kadroların mezkûr 
vekâlete ait D cetvelinin merkez kısmına (Tek
lifteki kadrolar çıkarılmak suretiyle) ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Gazianteb Samsun Ağrı 
A. Ocak H. Üzer H. öztürk 
Burdur Samsun Aydın 

EL Çimen E. Anıt A. B. öktem 
Konya Denizli Kocaeli 

R. Gökmen A. H. Sancar K. Meriç 
Kocaeli Zonguldak Ankara 
Z. Atığ A. Yurdabayrak A. Gedikoğlu . 
Samsun Konya Zonguldak 

Ş. Uluçay S. Sönmez N. Kirişcioğlu 
Bursa Bingöl Samsun 

S. Karacabey N. Araş A. Eker 
Bingöl Ordu Erzincan 

S. Göker F. Erim V. Varol 
Van Samsun Trabzon 

. H. Kartal Ö. Güriş P. Sanaç 
Hatay Erzincan Erzincan 

A. M. Bereketoğlu M. K. Sanalan H. Çanakçı 
Kütahya Trabzon Sivas 

O. özbilen S. Orberk N. Turgay 
Elâzığ Hatay Hatay 

H. Göktuğ Ş. Sarıçalı C. Ramazanoğlu 
Erzincan Hatay Hatay 

S. Perinçek Ş. Mursaloğlu A. F. Atahan 
Hatay Çanakkale Van 

A. M. Kuseyrioğlu S. Sezgin M. Görentaş 
Sivas Sivas Sivas 

N. Ertürk E. Damalı E. Erdinç. 
Sivas Çoruh Niğde 

H. Yüksel M. önal S. Er türk 
Maraş Maraş Maraş 

M. özsoy A. Bozdağ R. öksüz 
Afyon Kastamonu Yozgad 

S. Koraltan S. Çağlayan N. Kurban 
Tekirdağ Kastamonu îçel 

F. Alpiskender S. Esen Y. Çukuroğlu 
İstanbul (Okunamadı) Gümüşane 

...,;Z.. R. Şporel Z. Başağa 
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Grup Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 Daktilo 3 250 
3 200 
3 150 

REÎS — Adliye Vekâleti merkezinde mevcut 
12 daktilo kadrosu, dokuza indirilmiştir. Bu su
retle adedinin azalması ile mütenasibolarak üc
retlerin artırılması teklif edilmektedir, vekâlet 
mutabıktır. Takriri reylerinize arz ediyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — (S) cetve
lindeki 250 kadro ilâve edilmiştir. 

RElS — Takriri kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin da-
'yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

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

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 ncı (İh
tiyat tahsisatı ) faslından aktarma yapılabile
cek fasılları gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1956 bütçe 
yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . V I I . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren İ l . VI . 1932 ta
rihti ve 2005 sayılı Kanunun 2 nei maddesi 
gereğince öğrencilerden 1956 yılı içerisinde 
alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 2005 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

RE t S — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri ge
reğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti ge
reken misil, nispet ve miktarlar ilişik (H) işa-
ertli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 11. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuru
luş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 
3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Ka
nununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Mü
dafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvan
ların 1956 bütçe yılı alım değerleri, bağlı 
(O) işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi gere
ğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri 
de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağla (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Geçen yıl borçları fasılla-
rmda'ki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı 
bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bu
lunan borçlar ilgili oldukları hizmet fasılla
rından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarı
lacak tashisattan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1956 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 

1956 0 : S 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

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

MADDE 15. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 
1413 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi 
gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemi-
yen tahvillerin karşılıkları 1956 bütçe yılında 
para ile ödenir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müessesele
rin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare 
olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi 
memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları 
öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tah
sisatlardan gerekli miktarları ,bağlı (B) işa
retli cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her 
türlü masrafları ile tahsisatına harcanmak üze
re bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — 1956 bütçe yılı içinde Mil
lî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketler
den getirtilecek .ithalât umumi tarifesinin 
(27.10) numarasına giren (Akar yakıt ve ma
denî yağlar ) Gümrük Resmi ve zamları ile 
Rıhtım Resimleri ve Hazineye, mülhak bütçe
li idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi resim, hare ve zamlardan ve ardi
ye ücretlerinden muaftır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarih
li ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaş
ma ile temin edilen (10) milyon isterlinlik 
kerdiclen ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil 
dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallîk 
sözleşmelerde hükümete aidiyeti kabul edilen 
taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla 
vairdat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde 
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malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan 
hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçeve-
si dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve ge-
rek diğer memleketler ve beynelmilel teşek
küllerden, yapılmış ve yapılacak anlaşmalar 
gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler kar
şılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edil
mek üzere 1956 malî yılı içinde temin edilecek 
yardımların Türk lirası karşılıklariyle, mal
zeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçe
ye varidat diğer taraftan ilgili daire bütçesine 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — a) Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 24. I I I . 1950 
tarihli ve 5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü, 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik hakkındaki 
13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl 
yapılacak tediyeye ait hükmü, 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkın
daki 4947 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
13 . VII . 1953 tarihli ve 6143 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle değiştirilen (c) fıkrası hük
mü, 

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

1956 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı bütçe 

kanun lâyihasına (278) rey verilmiş; (272) 
kabul, (6) ret. Muamele tamamdır, lâyiha tas
vip buyurulmuştur. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yı
lı bütçe lâyihasına (273) rey verilmiş; (261) 
kabul, (12) ret. Kanun (261) reyle kabul buyu
rulmuştur. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çe kanun lâyihasına (273) rey verilmiş (260) 
kabul, (13) ret. Muamele tamamdır. Kanun 
lâyihası tasvip buyurulmuştur. 

Devlet Üretme Ciltlikleri Umum Müdürlüğü 
1956 yılı bütçe kanunu lâyihasına (291) rey ve
rilmiş, (275) kabul, (16) ret. Muamele tamam
dır, kanun (275) reyle tasvip buyurulmuştur. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
kanunu lâyihasına ,'288) rey verilmiş, (272) 
kabul (16) ret. Muamele tamamdır, kanun 
(272) reyle tasvibedilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
kanunu lâyihasına (273) rey verilmiş, (259) 
kabul, (14) ret. Muamele tamamdır, kanun tas
vip buyurulmuştur. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere Celse
ye son veriyorum. 

Kapanma Saati : 28 Şubat Çarşamba 4,30 
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Gerze yangınından, Lüleburgaz ve înece'de Su baskınından zarar görenlere yapılacak yardım 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Patin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

As ea »dedi 541 
Rey verenler 353 

Kabul edenler : 353 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 176 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal. 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey | 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıckale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu | 

I DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç. 

ELÂZIĞ 
Felâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
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Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Şamili inal 
Süleyman Kjuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
HajTettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlu gil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

tSTANBJJL, y 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopülos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktü rk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
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Mükerrenı Sarol I 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
•Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR | 
Abdullah Aker 
Ne bil sadi Aituğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu , 
Sadık (Jiz 
üsırıan Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk Ükeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura , 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazif i Şerif ; Nabei ; : ; 

Ali Muzaffer Tanöyer 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu; 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart -

KIIUCLARE^ » ; -İ 
Şefik Bakay , .:.y, \ 
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I M. Ali Ceylân 

KIKŞ4HİR 
Osman Aıışıroğiu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Diııçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzıın Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmehoğlu 
Mekki Keskin 
Alımet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet Ilışan Gürsoy 
İhsan Şerif Özgen 

Nihat Haluk Pepeyi 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat^ 
İsmet İnönü 
Mehmet &arj;al 
Abdullah -Köroğlu.:;; 
Nuri Ocajkcıoglu „, .... 
Mehmet. Fahri Oral 
Hilmi özb#yMl;ij. ..*• 
Nüvit şYekkin..;• ,t -

M^TljSA s v , . 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin-; 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos- < 
manoğlu 
Nafiz Körez 

Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim O km en 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
AMülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamclımetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sanoğlp 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

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

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittilî^&^kefeli 
Şükrü Uluçay, 
Hadi Uzer,m 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı _y 
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Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurull'ah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaj 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 
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SİVAS 

Hüseyin ÇJitil 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
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Selâhattin Karayavu» 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Re§it Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

ÜRPA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 

Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Atıf Benderlioğhı 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
(D 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Talât Vâsfi ö i 
Fuad Seyhun 
Hâsım Türtgfin 

ANTALYA 
Attilâ Konak 

AYDfll 
Necati Celi* 
Nihat ÎTTİbe* 
Cerat ü l k t 

BALIKESll 
Yaetâ Asen» 
Enver OftnU 

[Eeye iştirak 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldı* 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğhı (1.) 

BURSA 
Müfit Erkuyuracu 
Kenan Yılmaa 

ÇANAKKALE 
B«dl Bfttıttt* 
İhtan Ktnnieglft 
Servet Setlin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
, Tahir Akman (t.) 
Kenan Çığ m an 
Asım Emre» 

etmiyenler] 
ÇORUM 

Yakup Gürsel 
DENİZLİ 

Ali Çobaııoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
liefet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (1.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sânaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ (1.) 
Zeki Çaruşoğlu 
Sabri Erduman 
Abdülkadİr Biyurt 

Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Neemi Ateş, 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Naci Kurt 
Emin Onat 



Nizamettin Ali Sav 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (î. Â.) 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Mehmet Ali Sebük 

KARS 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
liüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 

< KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamza Osman Erkan 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

1:47 28.2 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
Halil özybrük 
Sabahattin Sönme» 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik ünsalan 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemi* 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

.1956 0 : 3 
KABD» 

Etem Aybar 
Cevdet öıtürk 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlv 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Belkir Baykal 
Fazıl Erim 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlü 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Salim Serçe 
Mehmet Ün aldı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Sami Orberk 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
lhs*an Aktürel 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eski|thir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareliı 
Zonguldak 
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6/7 Eylül tarihinde istanbul ve izmir 'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının 

ödenmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir*) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

* • Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

541 
274 
264 
10 
O 

255 
12 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI* 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray * 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Puad Zincir kır an 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
IŞnver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

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

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman -
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

« ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu: 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hryr ettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

- 1200 — 
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Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hûsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlü 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Dura 
Nazif i Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu , 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus ı Muammer Ala-
kant 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanağlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem ' 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğkı 
Ömer Güriş -
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat. Barı 
Enver Batumlu 
Sinan Tekelioğlu, * I 
Mehmet Ün aldı 

SİİRD 
Suat Bedük I 

Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-. 
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ay alp 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 

r-VBl.— 



BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 

t:«r m. i. im d: s 
[Reddedenleri 

İSPARTA MANİSA 
Said Bilgiç Sudi Mıhçıoğltr 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğîtt MU&LA 
Tahir Taşe»* Yavuz Paşamehmetoğln: 

[Reye iştirak etmiyevler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğhi 
Dağıstan Binerbay 
Ilamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çicekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (1.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akraanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sim Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çal ıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldı» 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu (1.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (1.) 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğhı 

DENİZLİ 
Baha Afcsit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımhoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mebftıet Karasan 
Osman Öngan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsret Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudöğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (1.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Nümanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

OAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Dal 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

OÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

i Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sancak 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateav 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
ı\uri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (I, A.) 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Ekrem Hayri Üstündag 

KARS 
Fevzi Aktaı 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Ua 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Kufakçıoğlu 
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AH 'Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLABELÎ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KOKTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü faal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Oalib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürurİ Na» 
suhoğlu _ 
Osman özbilen 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nnri özsan 
Akif Sarıoglu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

Ahmet Morgil 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SÖRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüpedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

husluklar] 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek' (t.) 
Mahmut Gol oğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

12 
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6/7 Eylül Hâdiselerinden Zarar Görenlere Yapık cak Yardımların vergi Muaf iyeti ve Bu Zararlar 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 

Asa adedi : 541 
Rey verenler 280 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler ,: 7 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 249 
Münhal mebusluklar 12 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESÎŞ 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 

BÎLEOÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLlS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin ÇıracıoŞlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-

[Kabul edenler] 
kartal 
Bedi Enüştün 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
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Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlıı 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğhı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet lncekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Remzi Çakır 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

î : 47 28.2 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydıû <• / 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ham di Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğhı 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ün aldı 

SİİRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Nüman Kurban 
Hâşim Tathoğlü 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar ' 
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[Reddedenler] 

BALIKEBÎB 
Mücteba Iştın 

ÇORUM 
Ali Hıza Kılıçkaie 

AFYON KARAHISAB 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayraraoğlu 
Atıf Benderlioğhı 
Osman Şey ki Çiçekdaf 
Mümtaz Faik Fenik (1. 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegtin 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğju 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Cevat ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budako&lu (V.) 
Mekki Said Eten 
E n w Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Felvan 
M. Halûk Timurtaı 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

KAYSERİ 
Kâmil Günde» 

MALATYA 
Abdullah Körtlta 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 

[Reye iştirak etmiytnler] 
BlLECtK 

ismail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

Sait Göker 
BİTLİS 

Selâhattin İnan (1) 
BOLU 

Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu .(I.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Brkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
ihsan Karasioğlu 
Serret Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (1.) 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Cemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (î.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (î.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinpğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Cevdet San 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

TRABZON 
Sabri Dilek 

HATAY 
Sekip inal 
Celâl Raraazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksa i (î.} 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yımut (î ) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 
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KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 

' Hamdi Başak 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahrî A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragip Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Pasamehmetoğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman KavrakoğJu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim SüaJp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
İsmail Şener ' 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum -
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa t 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

12 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak ctmiycnler : 255 
Münhal mebusluklar ; 12 

APYON KARAHÎSAR 
Arif Demircr 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Takı 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ilamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Gcveei 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Usat Budakoğlu 

[Kabul 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şovki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülcz 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Fcrruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 

edenler] 
I Emin Kalafat 

Nuri Togay 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğiıı 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
I İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
îhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HAKKÂRİ 
Übeyduilah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlıı 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
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Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
tlhan Sipahioğhı 
Abidin Tekön 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
îbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kusakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Dcvclioğlu 
Kâmil Gündeş 
îbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

1 : 47 28. 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
îhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Tevfik Ün sal an 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytcmiz 
Ahmet Bozdağ 

2.1956 G : 3 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlıı 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Etem Erdinç 

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin Örnekol 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
îhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavnz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol , . 
Necati Diken 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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î : 47 28.2.1956 O : 3 
[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHISAR I 
Rıza Çerçel 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
M^kki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil tınre 
Arif Knlıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Hnlûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin tnan 

BOLU 
Reşat Akşemscttinöğlu 
jyıithat Dayıoğlu (1.) 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim ökterh 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (1.) 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (1.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (1.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal (1.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer O buz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Vcral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kıırbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

î i 47 28.2 
MARAŞ 

Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

1956 0 : 3 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Dr m İr ağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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t : 47 28.2.1956 0 : 3 
Devlet Hava Meydanları işletme Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif D emir er 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren * 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Karagür 

Âza adedi 541 
Rey verenler 276 

Kabul edenler 260 
Reddedenler 16 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 253 
Münhal mebusluklar 12 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin | 

1 Hilmi Çeltikçioğln 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

1 DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih İnal 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin tlnlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioglu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ne emi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz ÇamlıbeJ 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
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Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sar 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ula§ 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Ziya Atığ 

t : 47 28.2 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Kürez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Er tur 

,1956 C : 3 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alp iskender 
Necmi Arman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görent&g 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Neeati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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î : 47 28:2.1956 C : 3 
[Reddedenler] 

ANTALYA 
Asını Okur 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

AFYON KARAHtSAR 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaciâ Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu. 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

KARS 
Kemal Güven 

ibrahim Us 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (I.) 
İhsan Gülez 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıcğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Z?ğra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (I.) 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel, 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 

Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nâsuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (I.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Kâmil Kırıkoğlu 
Tevfik Ünsalan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

URFA 
Muzaffer Timur 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal (I.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nuri Yarrut (I.) 
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IZMIR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir (I. Â.) 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

I : 47 28.2 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuneu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

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

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

. 1956 O : 3 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Yavuz Pasamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 

SİIRD 
Veysi Oran 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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î : 47 28.2 , 1956 C : 3 
Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
T T 1 • T"l 1 1 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çıçekdag 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveeî 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 27 8 
Kabul edenler : 272 

Reddedenler : 6 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiycnlcr : 251 
Münlıal mebusluklar : . 12 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zülıtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pclvan 
M. Halûk Timurtnş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yır cali 

BİLECİK 
Şevki Hasın?! 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettin oğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

* BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 

Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Aİp-
kartai 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yaîcup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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î : 47 28.2 .1956 , 0 : 3 
HATAY 

Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 

Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Devclioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğiu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlıı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

StîRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 

Nurettin Ertürk 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavttz 
İsmail Şener 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslin Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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î : 47 28.2.1956 O : 3 
[Reddedenler] 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mokki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Işın 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
ismail Selçuk Cakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (t.) 
İhsan Gülez 

ibrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (I.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabanattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (1.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (1.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

Seyfi Gögen 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (t.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

[Reye iştirak etmiyenler] 
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KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Vcral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
nilmi özbny 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

î : 47 28.2 
MANÎSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Akif Sarı oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

1956 C : 3 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN , 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SIIRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (R. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek (I.) 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

12 



1 : 47 28.2 .1956 C : 3 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1956 Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
261 

12 
O 

256 
12 

(Kabul edenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan -Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenoeak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

IÇEL 
Rüştü Çetin 

Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi ITüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkereldi 
Fahrettin Ulaş 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

1 : 47 28.2 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalını 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

. 1956 C : 3 
MUĞLA 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Gıyasettin Emre 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Menıiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Aksalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Orai 
Nurullah ihsan Toloa 
Mehmet Ün aldı 

SllRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

StVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskendcr 

Samim Yücedere 
TOKAD 

İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbâloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzur^m-
hıoğlıı 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

KIRŞEHÎR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nüvit Yetkin 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyiiz 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arulan Bora 

URFA 
Muzaffer Timur 

[Eeye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (1) 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh YüceJ 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (î.) 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Enırem 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (I.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmeıı 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

IÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Seyfi Gögen 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yaırot (I. > 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Ineekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
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Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (î.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılme 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

î : 47 28.2 
KÜTAHYA 

Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi' Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Akif Sarıoğlu 

. 1956 O : 3 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Şabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek (I.) 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlıı 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tathoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

Afyan Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

12 



î : 47 28.2 .1056 0 : 3 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl. Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Raraiz Eren 
Necmi înanç 
Seyfi Kıırtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
JEtem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
260 

13 
0 

25Ö 
12 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehntet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 

İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kenarı Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Saraih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin înanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfek'cioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
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Yakup Çukurora 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Puad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Fürıızan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

' İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

I : 47 28.2 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un at 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Köre? 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

. 1956 C : 3 
MUŞ 

Gıyasettin Emre 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlıı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Un al di 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlıı 

URFA' 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâle* 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

BURDint 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 

Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 
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MANİSA 

Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

î : 47 28.2.1956 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
TOKAD 

Hasan Kangal 

O : 3 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Muzaffer Timur 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid ^.sena 
Enver Gfcreli 
Müeteba tştm 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECtK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

Selâhattin İnan (t.) 
BOLU 

Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
ibrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALL 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (t.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (î.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ (1 N 

Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
thsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü HilmL Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Seyfi Gögen 
Nadir Nadi 
Emin Onat 

Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haçıpaşaöğlu 
Hakkı Kurmel (t.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
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Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaçğlü 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç, 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönme* 

KÜTAHYA 
Ali Gâlib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

t : 47 28.2 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN , 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

.1956 C : 3 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Necmi Armam 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğta 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek (1.) 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
îhsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

Af yan Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Çoruh 1 

[Münhal Mebusluklar] 

Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Zonguldak 1 
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t : 47 28.2.1956 C : 3 
Devlet Üretme Çiftlikleri umum Müdürlüğü 1936 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir,) 
Âza adedi 541 

Rey verenler i: 291 
Kabul edenler : 275 

Reddedenler : 16 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 238 
Münhal mebusluklar : 12 

AFYON KARAHİSAB 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Neemi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akm anlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

[Kabul 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Necati Araş 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysai 
Sabri Oonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Aîp-
kartal 

edenler] 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karan akçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Celtikçioğlu 
Yaşar Gümüşe] 
Muzaffer Önal. 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yaku'p Gürse! 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Küıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlıı 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıe 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
AH Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 
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İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU ^ 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

1:47 28.2 
Emin»Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre . 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 

. 1956 0 : 3 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
ismet Uslu 
Mehmet Unaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç. 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yürdabayrak 
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î : 4? 28.2.1956 C : 3 
(Reddedenler] 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

KARS 
Remzi Çakır 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (I. 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

ibrahim ü s 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Ünsalan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BİNGÖL 

Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (1.). 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (1.) 
ibrahim Aydın 
Celâl Boyn.uk 
Asım Emrem 

DENIZLI 
İsmail Hadımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmaııoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (I.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis -Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Muzaffer Timur 

Celâl Ramazanoğlu 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Taıı-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı A'talay 
Hasan Erdoğan 
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Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
S«rr«t Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (I.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOGAELÎ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

I : 47 28.2 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

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

MANİSA 
Yunus JMuammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

. 1956 C : 3 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 

SltRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğhı 
Haşini Tan 
Mıihit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Bahattin Örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek (1) 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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I : 47 28. 2 . 1956 C : 3 
Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Eanımuna verilen reylerin neticesi • 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli tJlgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlicğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarkan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhan ettin Onat 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 288 
Kabul edenler : 272 

Reddedenler : 16 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 241 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hâtı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şanjan 

! Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

•** 
Emin Kalafat Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

EDİRNE j 
Mehmet Enginün 

! Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğl 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazma 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şerioeak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğku 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Bay kal 
Sabri özeaıı San 
Ilalit Zarbun 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 
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İÇEL 
Küstü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeş* 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahi oğlu 
Abidin Tekon 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 

İ : 47 28 . 2 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazif i Şerif NabM 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkıhnç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

. 1956 C : S 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlıı 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed Özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavua 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 

AFYON KARAHtSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 

s Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (I. 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

KIRŞEHİR I 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ | 
Turan Güneş 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 

[Reye iştirak 
BİTLİS I 

Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (1.) 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
ibrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI I 
Tahir Akman (t.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç | 

Abdullah Köroğln 
Nuri Ocakcıoğlıı 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

etmiy enler] 
ELÂZIĞ 

Suphi Ergene (1.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (1. 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potüoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
ihsan Da! 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Muzaffer Timur 

A. Mithat Kuseyrioğln 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Seyfi Gögen 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Alttiğ 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem nayri Üstûndağ 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
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İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali, Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (I.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyÖrük 
Sabahattin Sönmez 

î : 47 28 . 2 
KÜTAHYA 

Ali Galip Bubik 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet înönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğl 
Akif Sarıoglu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

. 1956 O : 3 
NİĞDE 

Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertür 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğln 
Sabri Dilek (1.) 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygütı 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıo&lu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 

Kırk lareli 1 
Zonguldak 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 1 Çoruh 1 İstanbul 1 
Aydın 1 Diyarbakır 1 Kastamonu 1 
Bursa 1 Eskişehir 1 Kayseri 2 



t : 47 28. 2.1956 O : 3 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
259 
14 
O 

256 
12 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlıı 
Murad Âli Ülgeri 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Üray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu. 
Ahmet Karağın' 

Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysai 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Tugay 

ÇANKIRI 
Kenan Cığman 

Tahsin Uygur 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlıı 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kıbçkalo 
Baha Koldaş 
Cevat Köstckçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Tet'zioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Ali Oobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongun 
A. Hamdi Sanca r 

EDİRNE 
Mehmet Enginini 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduınan 
Cemil önder 
Rıza Topcuoglu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmerı 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
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KOCAELİ 
Turan Güneş 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

AFYON KARAHÎSÂR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

t : 47 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğln 
Tevfik Ünsalan 

28.2.1956 C : 3 
Nüvit Yetkin 

TOKAD 
Hasan Kangal 

[Beye iştirak etmiyenler] 
BİNGÖL 

Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlıı (I.) 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
T ahir Akman (î.) 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asını Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüş el 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

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

* EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
(t) 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin (I.) 
Hüseyin Fırat 
Mehmet Mutlugil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Muzaffer Timur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 
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KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (t.] 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

î : 47 28.2 
KÜTAHYA 

Ali Gaüb Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi. 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
monoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etern. Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca . 
Yavuz Pasamehmetoğhı 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

. 1956 C : 3 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlıı 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topâloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÜRÜ 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğhı 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlıı 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek (1.) 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 1 
Diyarbakır . 1 
Eskişehir 1 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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İçtima: 2 S. SAYISI : ÜU 

1956 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 



Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1 /366) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XII . l§55 

Kanunlar ve Kararla* 
Tetkih Dairesi 

Sayı : 71-227/4112 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi îcra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu lâyihası esbabı mucibesi 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe kanunu lâyihası ekleriyle birlikte takdim kılm-
^ mıştır. 

1952 - 1954 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan akaarlardan 1956 yılında elde edile
cek kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim edilmiş bulunan bu bütçenin varidat ve mas
raf yekûnları (13 777 000) lira olup mütevazindir. 

1955 yılı bütçesinin varidat ve masraf yekûnu (12 893 675) lira idi. 1956 yılı bütçesi (13 777 000) 
lira olarak teklif edilmiş bulunduğuna göre (883 325) lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Varidat bütçesi 

(12 893 675) lira olan 1955 yılı varidat bütçesinin (11 168 675) lirası Umum. Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından ve (1 725 000) lirası Hazine yardımından terekkübetmekte ve işbu Hazine yardımı
nın (500 000) lirası Fatih külliyesinin onarımına, (225 000) lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademelerinin ücret farklarına ve (1 000 000) lirası da köyler ve dernekler tarafından tamir 
veya inşa edilecek esası vâkıf olmıyan hayrata yapılacak yardıma karşılık bulunmakta idi. 

(13 777 000) .lira olarak teklif edilen 1956 yılı varidat bütçesinin (12 170 000) lirası Umum Mü
dürlüğün kendi kaynaklarından (1 607 000) lirası Hazine yardımından terekkübetmektedir. 

Fatih külliyesinin, dört yıldan beri devam eden tamir işi 1955 bütçe yılı içinde ikmâl edilmiş ola
cağı cihetle 1956 bütçesinde mevzu (1 607 000) lira Hazine yardımının (200 000) lirası Mimar Si
nan'ın en kıymetli eserlerinden olup perişan bir durumda bulunan Şehzade Medresesinin ve 
(100 000) lirası Seyitbaddal Gazi Manzumesi tamirine, (307 000) lirası bâzı mülhak vakıflara ait ca
mi ve mescit hademelerinin ücret farkına ve (1 000 000) lirası da köyler ve dernekler tarafından ta
mir veya inşa edilecek; esası vakıf olmıyan hayrat için yapılacak yardıma karşılıktır. 

1955 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle (1 441 32S) lira fazlalık 
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ve (558 000) lira noksanlık mevcudolup bu fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye konulan va
ridatın tesbitinde istinadedilen esaslar sırasiyle aşağıda arz edilmiştir : 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

1 1 Icarei vahide 7 500 000 8 000 000 

6084 sayılı Kanuna göre, akaar kiralarının Ocak 1955 ve mesken kiralarının da Haziran 1955 
iptidasından itibaren serbest bırakılacağı göz önünde tutularak 1955 yılı bütçesi tanzim edilirken 
bu maddenin gelir tahmini serbest kira esasına göre tesbit edilmişti. Bilâhara yürürlüğe konulan 
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunla serbest kira esasına gidilmiyerek tahditli 
bir esasın kabul edilmiş olduğu malûmdur. 

6570 sayılı Kanun üzerine Vakıflar İdarelerinden alman malûmata nazaran vakıf akaar ve mes
kenlerin bu kanunla dondurulmuş olan 1956 yılı kiralarının (500 000) lira fazlasiyle (8 000 000) 
liraya baliğ olacağı anlaşıldığından bu miktara iblâğ edilmiştir. Uç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Bütçe Hesabı katiler 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 2 300 000 2 534 230 
1953 2 700 000 3 625 588 
1954 4 400 000 4 875 164 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

1 2 Icarei müeccele 350 000 250 000 

îcareteynli gayrimenkuller, 2762 sayılı Vaki Har Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince 
yıllık icarelerinin yirmi misli bir tâviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek artık 
icare alınmamakta olduğundan bu gelir, yıl geçtikçe düşmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsi
lat seyri de bunu teyidettiğinden (100 000) lira noksaniyle (250 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1952 268 000 243 959 
1953 240 000 236 581 
1954 350 000 275 660 

1955 yılı 1956 yılı 
Fasıl Madde Varidatın nev'i bütçe tahmini için tahmin olunan 

1 3 Mukataa 50 000 25 000 

İcareteynlîi gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da bir yıllık mukataalarımn yirmi misli 
bir tâviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmekte olduğundan müeccele bahsinde arz 
edilen hususlar aynen mukataalı mahaller hakkında da caridir. Aşağıda arz edilen üç yıllık tahsi
lat seyri bu gelirin (50 000) liraya yükselemiyeceğini gösterdiğinden, peyderpey mülkiyete geçi
rilmekte oldukları göz önüne alınarak (25 000) liraya indirilmiştir, 
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Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1952 23 000 30 916 
1953 23 000 27 865 
1954 50 000 28 375 

1955 yılı 1956 yılı 
Fasıl Madde Varidatın nev 'i bütçe tahmini için tahmin olunan 

2 1 Türkiye Vakıflar Bankası te-
mettüleri 75 000 518 000 

6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan bu ba»ka, 1954 yılının Nisan ayında faaliyete geçmiştir. Ser
mayesinin % 55 i Vakıf Umum Müdürlüğüne aittir. 

1954 yılının dördüncü ayında açılan bu bankanın henüz teşekkül halinde bulunması ve içtinabı 
imkânsız olan kuruluş masrafları göz önüne alınarak 1954 yılında temin edeceği temettüden Va
kıflar Umum Müdürlüğünün hissesine isabet edecel^ miktar (75 000) lira olarak tahmin edilmişti. 
Banka, o sırada Ankara ve İstanbul'da birer şube açmış bulunuyordu. Halen İzmir'de bir şube, İs
tanbul'da üç ajans açmış olup Konya'da da bir şube açmak üzeredir. Böylece teşkilâtını genişlet
mekte olan Vakıflar Bankasının 1955 takvim yılı birinci altı ayı zarfında temin ettiği temettü mik
tarına nazaran Vakıflar Umum Müdürlüğüne (518 000) lira kadar bir temettü verebileceği tahmin 
edildiğinden 1956 yılı gelir tahmini bu miktara iblâğ edilmiştir. 

1954 yılı faaliyetin eticesinde temin ettiği temettüden Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 
yılı bütçesine irat kaydedilen miktar (211 059) liradır. 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F1. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

/ 2 2 Akar ve toprak satış 
bedeli faizi * 300 000 210 000 

Getirdikleri kira miktarı ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında bir fayda görü-
lemiyerek 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine tevfikan satılan vakıf akar ve toprak
ların satış bedellerinin, yeni bir akar yaptırılmcjaya kadar tenmiyesi lâzımgelmekte ise de bu suretle 
elde edilen satış bedelleri peyderpey inşaata sarf edilmekte olduğundan bunlar için bankadan 
% 2,5 hesabiyle alman faizlerde mühim bir şey tutmamaktadır. Ancak evvelce tahsil edilmiş olan 
akar ve toprak satış bedelleriyle satınalmmış (3 883 000) liralık % 6 ve % 7 faizli Devlet tahvil
leri mevcudolup bu tahvillerin evvelki yıllarda amorti edilen miktarlara kıyasen (783 000) lira
lık kısmının amorti edileceği farz olunduğu takdirde geri kalacak (3 100 000) liralık tahvilin 
ortalama % 6,5 hesabiyle tahakkuk edecek faizi (201 500) liraya baliğ olacaktır. Vakıflar Ban
kasına tevdi edilmekte bulunan satış bedelleri için % 2,5 hesabiyle alınacak faizler de hesaba ka- * 
tılmak suretiyle işbu gelir miktarı (210 000) lira olarak tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri 
aşağıda arz olnunmuştur. 1952 ve 1953 yılları tahsilatının tamamı ve 1954 yılı tahsilatının bir 
kısmı işbu satış bedellerinin mülga Vakıf Paralar Müdürlüğünce emvali gayrimenkule ipoteği 
mukabilinde ikraz edilmek suretiyle tenmiye edildikleri zamana aittir, 
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Bütçe Hesabı katiler 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 387 100 413 149 
1953 400 000 386 631 
1954 385 000 359 941 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 3 Tâviz bedeli faizi 250 000 250 000 

İcareteynli gayrimenkullerle mukataalı toprakların 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci madde 
leri mucibince, bir tâviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde 
edilen tâviz bedellerinin bir kısmı sermaye olarak Vakıflar Bankasına yetırılmış ve bir kısmı ile 
% 6 ve % 7 faizli Devlet tahvili alınmıştır. Elde bulunan dört milyon küsur liralık Devlet tahvi
linin ortalama % 6,5 üzerinden faiz tutarı ile bankaya tevdi edilmekte olan tâviz bedelleri için 
alınacak faizlerin yine (250 000) liraya baliğ olacağı tahmin edildiği cihetle aynen ipka olunmuş
tur. Uç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1954 tahsilatının düşük olması, (5 238 100) lirasının 
Nisan 1954 yılı zarfında sermaye olarak bankaya yatırılmasından ve tahvil faizlerinin mühim bir 
kısmının Mülga Vakıf Paralar Müdürlüğünce tahsil ve irat kaydedilmesinden ileri gelmiştir. • 

Bütçe Hesabı katiler 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 612'000 574 107 
1953 580 000 584 137 
1954 580 000 55 354 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
P. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

2 4 Hayrat satış bedeli faizi 3 000 3 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ncu maddesine istinaden satılan hayratın, satış bedelleri âbi
delerin tamiri için 3609 sayılı Kanun mucibince açılmış olan krediye mahsubedilmekte idi. Bu kre
di 1953 yılında tamamen kapatılmış olduğundan, 1954 yılından itibaren vukubulan tahsilat, sarf 
mahalli belli oluncaya kadar tenmiye edilmek üzere bankaya tevdi olunmaya başlanmıştır. 1954 yılı 
tahsilatı (486) lira ise de zarn^n geçtikçe miktarı artmakta bulunduğundan faiz miktarı da artacağı 
cihetle yine (3 000) lirada ipka edilmiştir. 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 1 Mahlûl muaccelesi 433 300 800 000 

Mahlûl muaccelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp, mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş veya Va
kıflar İdarelerince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmalarında - fayda görül-
miyenlerin satışından temin edilmektedir. Mevcut bulunan binlerce mahlûl dosyası üzerinde senelerden 
beri devam eden çalışmalar 1952 yılından itibaren semeresini vermeye başlıyarak bütçe tahminleri 
fazlasiyle karşılanmıştır. Bilhassa İstanbul'da mahlûliyeti tesbit edilmiş bulunan bir hayli gayri
menkul mevcut olup bunların diğer formalitelerinin ikmaliyle peyderpey satışa arz edilmeleri mu-
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karrer bulunduğundan 1956 tahmini (366 700) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Aşağıda yazılı üç 
yıllık tahsilat seyri de bu tahmindeki isabeti teyideylemektedir. 

F. 

Senesi 

1952 
1953 
1954 

M. 

Bütçe 
tahminleri 

220 000 
220 000 
300 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat 

244 654 
375 591 
541 784 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
tahmini tahmin olunan 

• 3 2 Zeytinlikler hasılatı 200 000 230 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay ve Muğla vilâyetlerindeki 
vakıf zeytinliklere aittir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir. 1953 - 1954 mhasul yılı 
bereketli yıllardan olmadığı halde bu yılın 1954 bütçesine irad kaydedilen hasılatının (230 000) li
raya baliğ olması; bir miktar daha fazlaya mütehammil bulunduğunu gösterdiğinden 1956 tahmini 
(30 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Senesi 
Bütçe 

tahminleri 

1952 100 000 
1953 100 000 
1954 200 000 

v M. Varidatın nev'i 

3 Arazi 
sılatı 

ve incirlikler ha-

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat 

155 790 
197 250 
230 077 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
tahmini tahmin olunan 

309 000 309 000 

F. 

Millî Korunma Kanununa tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, çiftlik, tarla ve bostan gibi gayrimen-
kullerle Aydın'daki incirlik ve Giresun'daki fındıkların hasılatından terekkübeden bu gelir, aşa
ğıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrine nazaran daha fazlaya mütehammil bulunmadığı anlaşıldığın
dan yine (309 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe Hesabı katîter 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 215 000 286 667 
1953 271 500 311 037 
1954 250 000 302 093 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 4 Zeytinlikler işletmeleri 
hasılatı ve kira bedeli 800 000 600 000 

Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan zeytinlikler işletmelerinin 1954 ve 1955 devresinde elde 
edecekleri mahsulün; eski yıllara nazaran bir hayli fazla olduğu anlaşılması üzerinde 1955 yılı 
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tahmini (860 #00) liraya fikarılmıgtı. Alınan malûmata nazaran 1955 - 1956 mahsulünün aynı &» 
viyeye nlaşamıyacağı anlaşıldığından (600 000) liraya indirilmiştir. 1952 ve 1953 yılları tahsilatının 
bütçe tahminlerinden fazla olması, 1950 ve 1951 kampanyalarında elde edilen zeytin yağlarının pi
yasa durumu dolayısiyle satılamıyarak ertesi yıllara devredilmiş olmasından mütevellittir. 

Bütçe Hesabı katiler 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 600 000 678 755 
1953 600 000 1 131 394 
1954 600 000 602 235 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

3 5 Vakıf Memba Suları İş
letmesi hasılatı 50 000 25 000 

Bu hasılat, İstanbul'da bulunan Taşdelen ve Karakulak sularının satışından elde edilmektedir. 
Satış durumuna nazaran umulan hasılat elde edilemediğinden (25 000) liraya tenzil olunmuştur. 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
V. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

o 6 Çeşitli varidat ve hası
lat 450 000 450 000 

Bu hasılat, mülhak vakıfların Vakıflar İdarelerince tahsil olunan icare ve mukataalariyle bu 
vakıflardan emaneten veya niyabeten idare olunanların bütün gelirlerinden alınmakta olan % 10 
idare ve tahsil masraflarından, münhal tevliyetler ücretlerinden, kanuni ve nizami sebeplerle zapto-
lunan vakıfların birikmiş paralardan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
uyarınca zaman aşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden, idare lehine 
hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme masrafları istirdadı ve saireden terekkübetmektedir. 
Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. Gerçi 1954 tahsilatı (415 000) lira ise de, 6570 sayılı Ka
nunla mülhak vakıflara ait akaar ve mesken kiralarına zam yapılmış olmasına binaen bunlardan 
Vakıflar idarelerince idare olunanların kira tahsilatından alınacak % 10 idare ve tahsil masrafı 
da artacağı cihetle yine (450 000) lirada ipka edilmiştir. 

1953 yılının (431 000) lira bütçe tahminine karşı (508 000) küsur lira, 1954 yılının (431 000) 
lira bütçe tahminine karşı (416 000) lira tahsilat vukubulmuş olması, Vakıf Paralar Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerine Umum Müdürlük bütçesinden ödenen maaş ve ücretlerin bu müdürlük 
hesabına masraf ve Umum Müdürlük bütçesine irat kaydedilmekte iken bu müdürlüğün, Türki
ye Vakıflar Bankası Kurulması hakkında olan 6219 sayılı Kanunla 1954 yılı içinde kaldırılmış ol
masından mütevellittir. 

Bütçe Hesabı katiler 
Senesi tahminleri mucibince tahsilat 

1952 430 200 433 767 
1953 431 000 508 932 
1954 431 000 416 084 

( S. Sayısı : 60 ) 



1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

4 Hazineden yardım 1 725 000 1 607 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçelerinin 1952 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tanzim 
edilmeye başlanmasına ve bu imkânların gittikçe gelişmesine binaen artık bütçe açığının kapatılma
sı için hazine yardımı bahis mevzuu değildir. 1955 büçesine mevzu bulunan (1 725 000) lira hazi
ne yardımının (500 000) lirası, 1952 yılında istanbul Belediyesinden devralınarak bu Umum Müdür
lükçe tamir ettirilmesi uygun görülen Fatih külliyesinin onarımına, (1 000 000) lirası, esası vakıf 
olmayıp dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir edilmekte olan hayrata yardım karşılığına 
ve (225 000) lirası da (60) liradan az aylık alan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri 
aylıklarının bu miktara iblâğı için vakıfları gelirinden aldıkları miktara ilâveten ödenen paralarla 
senede üç maaşları nispetinde yapılan ilâve tediyeye karşılık bulunmakta idi. Fatih külliyesinin 
dört yıldan beri devam eden tamiratı 1955 bütçe yılında ikmal edilmiş olacağından buna ait 
(500 000) lira çıkarılarak Seyitbattal Gazi Manzumesinin ve Mimar Sinan'ın en kıymetli eserlerin
den olup perişan bir durumda bulunan Şehzade Medresesinin de Vakıflar Umum Müdürlüğü tara
fından tamir ettirilerek kurtarılması uygun görüldüğü cihetle Seyitbattal Gazi Manzumesi için 
(100 000) ve Şehzade Medresesi için (200 000) lira teklif edildiği gibi, mazbut cami hademelerinin 
asgari ücretleri (75) liradan başlamakta olduğundan mülhak cami hademelerine verilen ücret fark
ları da (75) lira esas tutulmak suretiyle hesaplanmak ve bunlara ödenmekte bulunan (3) tahsisat 
dahi (5) e çıkarılmak üzere ücret farklarına ait (225 000) liraya (82 000) lira ilâve edilmiş oldu
ğundan 1956 yılının hazine yardımı (1 607 000) liraya inmiştir. 

1955 yılı bütçe 1956 yılı için 
F. M. Varidatın nev'i tahmini tahmin olunan 

5 Geçen yıldan devrolu-
nan gelir fazlası 398 375 500 000 

Mahlûl oldukları tesbit edilen gayrimenkullerin peyderpey satışa arz edilmekte olmaları dola-
yısiyle mahlûl muaccelesi hasılatında görülen inkişaf ve Vakıf Zeytinlikler İşletmelerinin 1954 -
1955 kampanyasında elde, ettikleri mahsul miktarına nazaran bu işletmelerden alınacak hasılat ve 
kiranın bütçe tahminini bir hayli aşacağı anlaşılması göz önüne alınarak 1956 yılma (500 000) li
ra kadar bir gelir fazlası devredileceği tahmin olunmuştur. 

Masraf Bütçesi 

îki cetvel halinde sunulan masraf bütçesi, gelir kısmında arz edilen (1 607 000) lira Hazine 
yardımı ile birlikte (13 777 000) liraya baliğ olan varidata göre mütevazin olarak tanzim edilmiştir. 

1955 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle (4 127 313) lira fazla ve 
(3 243 988) lira noksandır. (4 127 313) lira fazlanın (100 000) lirası Seyitbattal Gazi Manzumesi-
nin, (200 000) lirası Şehzade Medresesinin tamiratına, (358 000) lirası hayrat ve âbideler yapı ve 
onarımı, (118 400) lirası hayrı ve sosyal hizmetler fasıllarına ilâve edilmiş olup (145 000) lirası 
vakıf akaarlar vergisine, (45 000) lirası yaptırılmakta olan han ve apartmanlardan 1956 yılı içinde 
hizmete gireceklerin masraflarına, (453 844) lirası 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan 
üç tahsisatın beşe iblâğı için ilâvesi gereken miktar ile yukarda sözü geçen han apartmanlarla 
yeniden açılacak talebe yurtları ve imaretler ve sair zaruri hizmetler için ilâve olunan (40) kad
ronun ücret ve tahsisatı, sandık yönetim masrafı, emekli keseneği ve mevcut müstahdeminden bir 
kısmının ücretlerine yapılan zamlara, (230 599) lirası emekli, dul ve yetim maaşlarının tahsisat 
noksaniyle bunlara 1956 yılı içinde verilecek iki tahsisata, (90 000) lirası vilâyetler geçici hizmet-
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lileri ücretine, (59 000) lirası bâzı masraf tertip'erine yapılan zamlara ve (82 000) lirası da hay
rat hademesi ücret ve tahsisatları farkına ait bulunmaktadır. 

Noksan bulunan (3 243 988) liranın (6 000) lirası 201 nci faslm merkez ve vilâyetler memur
ları açık maaşı maddelerinden, (25 780) lirası Vakıf Paralar Müdürlüğünün 6219 sayılı Kanunla 
kaldırılması üzerine bu müdürlüğün ücretli memurlarına ait kadrolarda Teşkilât Kanununa bağlı 
cetvelden çıkarılmış olduğundan bunların ücret farkı olup 202 nci faslın 12 nci maddesindeki, 
(34 000) lirası 203 ncü faslın 11 nci merkez geçici hizmetliler ücreti maddesinden, (240) lirası 
307 nci faslın 92 nci maddesinden, (30 000) lirası 419 ncu tesbit ve satış masrafları faslından, 
(10 000) lirası 421 nci zeytinlikler masrafları faslından, (2 000) lirası 425 nci hayrattaki kıymetli 
eşyanın inceleme ve ayırma masrafı faslından, (25 000) lirası 451 nci faslın 20 nci yayın ve tanıtma 
masrafları maddesinden, (1 999) lirası 452 nci staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
masrafları faslından, (4 999) lirası 476 nci kurs masrafları faslından, (25 000) lirası 601 nci faslın 
10 ncu kudretsiz hayrata yardım maddesinden, (1 500) lirası 602 nci Edremit Belediye Hastane
sine yardım faslından, (47 000) lirası taşıtlar satmalma karşılığı faslından ve (285) bin lirası da 
701 nci faslın 10 ncu akaar onarımı faslından tasarruf elilmiş ve 4 yıldan beri devam etmekte 
olan Fatih külliyesi onarımı 1955 yılı içinde ikmal olunacağı cihetle bu külliyenin onarımı ve 
geçici hizmetlileri ücreti karşılığı bulunan (500 000) lira tamamen kaldırılmıştır. 

Bu fazla ve noksanlardan başka (2 245 470) lira daha bir fazla ve noksanlık görülmekte ise 
de bu para hakiki bir fazla ve noksan olmayıp (245 470) lirası personel masraflarına ait fasıllar 

, meyariında yer almış bulunan mülga tekke ve zaviyeler mensupları maaşları, tevliyet ve evl.-'ı-
diyet maaşları, fer'î hizmetler tahsisatı ve intifa hakları ile 5634 sayılı Kanun mucibince Hazineye 
ödenmesi gereken hayrat hademesi ücretleri karşılığının bu kısımdan çıkarılarak mahiyetleri itiba
riyle 4 ncü kısımda açılan fasıllara ve (2 000 000) lirası 701 n^i faslın 20 nci maddesindeki tahsisa
tın mühim bir kısmının bu maddeden çıkarılarak yeniden açılan 741 nci fasla nakledilmiş olmasın
dan mütevellittir. 

Bu fazla ve noksanların müfredatı ve esbabı mucibesi daha vazıh bir şekilde aşağıda yazılıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşı 798 000 875 845 59 845 

Merkez memurları kadrosunda bir değişiklik olmayıp bu tahsisatın aslında bir fazlalık mevcut 
değildir. Yalnız 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan üç tahsisatın beşe çıkarılması düşü
nüldüğünden buna karşılık olmak üzere (59 845) lira zam yapılmıştır. Gerçi bu zam miktarı 
(102 000) liraya baliğ olmakta ise de 6219 sayılı Kanunla Vakıf Paralar Müdürlüğünün lağvı sı
rasında bu müdürlüğe ait kadrolar da Teşkilât Kanununa bağlı cetvelden çıkarılmış olduğundan 
diğer kısmı ile görülen lüzuma binaen (L) cetvelinden çıkarılan (35) lira maaşlı bir memurun 
maaş ve tahsisatı sözü geçen müdürlük memurları maaşlarına ait tahsisattan temin edilmiştir. 1956 
yılı için teklif olunan (857 845) liranın (563 100) lirası fiilî kadronun 15 Ağustos 1955 tarihindeki 
durumuna göre maaş ve üst derece farkına, (45 300) lirası 1956 yılı içinde terfi edecek memurla
rın üst derece farklarına ve (249 445) lirası senede beş maaş nispetinde verilecek tahsisata karşı
lıktır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 1 080 000 1 218 240 138 240 

Vilâyetler memurları kadrosunda da bir değişiklik bulunmadığından (138 240) lira fazla, 6211 
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sayılı Kanun mucibince verilen üç tahsisatın beşe çıkarılmış olmasından mütevellidolup 1956 yılı 
için teklif edilen (1 218 240) liranın (834 000) lirası fiilî kadronun 15 Ağustos 1955 tarihindeki 
durumuna göre maaş ve üst derece farkına, (30 000) lirası 1956 yılı içinde terfi edeceklerin üst de
rece farklarına ve (354 240) lirası da beş maaş nispetinde verilecek tahsisata karşılık bulunmak
tadır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 21 Merkez memurları açık maaşı 6 000 3 000 3 000 

Halen »açıkta merkez memuru bulunmadığından işbu tahsisat ihtiyaten teklif edilmiştir. (2 000) 
lirası açık maaşı ve (1 000) lirası beş maaş tahsisat karşılığıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 7 000 4 000 3 000 

Vilâyetler memurlarından açıkta kimse bulunmadığı cihetle bu tahsisat da ihtiyaten teklif edil
miştir. (3 000) lirası açık maaşı ve (1 000) lirası beş maaş nispetinde tahsisat karşılığıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

202 12 Vilâyetler memurları ücreti 85 000 59 220 25 780 

62Î9 sayılı Kanunla Vakıf Paralar Müdürlüğünün lâğvedilmesi üzerine bu müdürlüğün ücretli 
memurlarına ait kadrolar da Teşkilât Kanununa bağlı cetvelden çıkarıldığı cihetle bunların ücret
lerine ait tahsisattan, 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan üç tahsisatın beşe çıkarılmanı 
dolay isiyle husule gelen fark karşılanmış ve fazla kalan (25 780) lira tenzil olunmuştur. (59 220) 
liranın (33 600) lirası 15 Ağustos 1955 tarihindeki duruma göre senelik ücret ve üst derece far
kına, (8 4O0) lirası 1956 yılında terfi edecekleri*; üst derece farklarına ve (17 220) lirası da beş 
aylık ücretleri nispetinde verilecek tahsihata aittir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 79 755 100 040 20 285 

34 kişiden ibaret bulunan merkez hizmetlilerinin sayısı 32 ye tenzil edilerek bir kısmının pek 
az olan ücretlerinin birer miktar artırılmış olması ve 6211 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan 
üç tahsisatın beşe iblâğı düşünülmesi dolayısiyle (20 285) lira bir fark husule gelmiştir. (100 040) 
liranın (70 950) lirası senelik ücret ve (29 090) lirası beş aylık ücretleri nispetinde verilecek tah
sisat karşılığıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 729 750 962 325 232 575 

İmaret ve talebe yurtları ile vakıf han ve apartmanlar ^için 1955 bütçesiyle alınan kadroların ih
tiyacı karşılamıyacağı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, 1956 yılında hizmete girecek han ve apart
manlarla bu kere ilâve edilen tahsisatla yeniden açılacak talebe yurdu ve imaretler için de müstah
demine ihtiyaç vardır. Bu sebeple (7) han ve apartman hademesi, (7) alıcı, (13) ahçı yamağı, (5) 
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idare memuru, İstanbul'daki vakıf han ve apartmanların kalorifer, asansör işlerine bakmak üze
re (1) teknisyen, Guraba Hastanesi kadrosuna (3) laborant, ihtiyaca binaen (2) şoför, (3) tahsil
dar ve (1) dâva takip memuru ki, cem'an (42) kadro ilâve ve (2) daktilo kadrosu tasarruf olun
muştur. Netice itibariyle ilâve edilen (40) kadronun ücretleri ve 6211 sayılı Kanun mucibince ve
rilmekte olan üç tahsisatın beşe çıkarılması dolayı siyle husule gelen fark ile bir kısım hizmetlilerin 
cüzi birer miktardan ibaret bulunan ücretlerine yapılan zamların tutarı olan (232 875) lira ilâve 
edilerek 1956 yılı tahsisatı (962 325) liraya çıkarılmıştır. Bunun (682 500) lirası senelik ücret. 
(279 825) lirası % 41 hesabiyle beş tahsisat karşılığıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 170 000 136 000 — 34 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 250 000 340 000 90 000 — 

Geçici hizmetlilerin esas tahsisatında 56 000 lira bir fark vardır. 34 000 lirası merkez geçici hiz
metlileri ücreti maddesinden tenzil edilerek vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti maddesine ilâve 
edilmiştir. (136 000) liranın (96 500) lirası ücret, (39 500) lirası tahsisat, (340 000) liranın 
(241 500) lirası ücret, (98 500) lirası tahsisat karşılığıdır. 

1955 yılı 1956 yılı 
F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenek
leri ile satış farkları 124 418 124 718 300 

12 % 1 ek karşılıklar 22 621 22 676 55 

Merkez ve vilâyetler hizmetlileri ücretlerine yapılan zamlarla ilâve edilen kadroların emekli 
keseneği ve ek karşılıklarından mütevellittir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 529 401 760 000 230 599 

Bütçeye mevzu tahsisatın, 6241 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan zamlar
la 6216 sayılı Kanun mucibince yeniden yapılan tahsislere kifayet etmiyeceği anlaşıldığı ve 1956 yı
lında emekli, dul ve yetimelere de iki maaş tahsisat verilmesi düşünüldüğü cihetle bu faslın (529 401) 
lira tahsisatına (230 599) lira zammedilerek (760 000) liraya çıkarılmıştır. Bunun (651 430) lirası 
maaş, (108 570) lirası iki maaş nispetinde verilecek tahsisat karşılığıdır, 

1955 yılı • 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

9 000 12 000 3 000 
15 000 25 000 10 000 
9 000 12 000 3 000 

Bu tertiplere mevzu tahsisatların ihtiyacı karşıiıyamadıkları anlaşıldığından birer miktar zam ya
pılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

302 10 Vilâyetler kırtasiyesi 
20 Vilâyetler döşemesi 
30 Vilâyetler demirbaşı 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
1955 yılı 
tahsisatı 

1956 yılı 
teklifi Fazlası 

303 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 40 000 10 000 

Basılı kâğıt ve defter stoku hissedilir derecede azalarak bir yıl bütçesiyle alman tahsisatla bastı-
rılabilen miktarının ertesi yıl ihtiyacını karşılayanııyacak bir duruma düştüğü anlaşıldığından 
(10 000) lira zam yapılmıştır. 

p . 

304 

M. 

11 
12 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Vilâyetler » » » 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler » » 

1955 yılı 
tahsisatı 

7 000 
10 000 
6 000 

12 000 

1956 yılı 
teklifi 

10 000 
14 000 
10 000 
20 000 

Fazlası 

3 000 
4 000 
4 000 
8 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları tertiplerine mevzu muhassasatın ihtiyacı karşıla-
mıyacağı anlaşıldığı cihetle bu tertiplere birer miktar zam yapılmıştır. 

F. 

306 

M. Tahsisatın nev'i 
1955 yılı 
tahsisatı 

1956 yılı 
teklifi Fazlası 

Giyecekler 21 000 25 000 4 000 

Bu tertibe mevzu tahsisat ile, odacılara, harı ve apartman hademelerine ve kapıcılarına birer 
takım elbise yaptırılmaktadır. 

1955 yılı bütçesiyle yeni yapılan han ve apartmanlar için (7) kadro ilâve edildiği halde tah
sisatı artırılmamış olduğundan bunlara elbise yaptırılamamıştır. Bu kere de (7) kadro daha ilâ
ve edilmiş bulunmaktadır. Yüz binlerce lira sarf edilerek yaptırılan bu binalarda pejmürde kıya
fetli kimselerin hizmet görmesi tecviz edilemiyeceği şüphesiz bulunduğundan gerek bunlara ve 
gerek imaret müstahdemlerine birer kat elbise yaptırılmasının temini maksadiyle (4 000) lira 
ilâve edilmiştir, 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 11 
14 

Bina ve arazi vergisi 
Başka her çeşit masraflar 

330 000 
230 000 

475 000 
275 000 

145 000 
45 000 

Yeni yaptırılan han ve apartmanlar, üç yıl müddetlle vergiden muaf tutulmakta ise de, Bina 
Vergisine ilâveten ödenmekte olan Millî Müdafaa Vergisi ve Buhran zamımı muafiyeti bulunma
dığından, bunların ödenımesi lâzıımgelm<ektedir. İstanbul, Manisa ve Grazianteb'de yaptırılan iş 
hanları ile Erzurum'da yaptırılan iş hanı ve apartmanların Millî Müdafaa Vergisi ve Buhran zam
mı bir hayli miktara baliğ olmaktadır. 1955 yılında inşalları ikmal edilenlerin Millî Müdafaa Ver
gisi ve Buhran zamları ile üç yıllık muafiyet müddetleri hitam bulacakların 1956 yılı yergileri de 
buna inzıımaım edeceği cihetle bunlara karşılık olmak üzere Bina ve Arazi Vergisi maddesine 
(145 000) lira ve 1956 yılında inşaları ikmal edilerek hizmete girecek han ve apartmanların kok 
kömürü, su ve elektrik masrafllarına karşılık olmak üzere başka her çeşit masraflar rajaddıesine 
de (45 000) lira ilâve edilmiştir. 
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1955 yılı 1956 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 
» 

419 6092 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak tesbit ve satış masrafları " 70 000 40 000 30 000 

6092 sayılı Kanunla vaJkıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvaliklarıdan elde tu
tulmaları gerekli görülmiyenlerin icabında bedel takdiri suretiyle satmak için Va'kıfDar Umum 
Müdürlüğüne yötlki verilmiş bulunduğu cihetle bu baptaki nizammame mucibince teşkil edilmiş 
olan komisyonlar, ele aldıkları mmtalkanın tıesbdt işini ikmal «dere'k satış muamelesine geçilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu komisyonlar için ihtiyar olunan senelik masraf miktarına nazaran (40 000) liranın ihtiyacı 
karşiilkyacağı anlaşıldığımdan (30 000) lira noksaniyle (tefklif olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler umu
mi masrafları 75 000 65 000 10 000 

Bir kısım zeytinlikler, 6092 sayılı Kanun mucibince satılarak tasfiye edilmekte olduğundan 
(10 000) lira tenzil edilmiştir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. , Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

422 10 Guraba Hastanesi masrafları 328 000 356 400 28 400 

Guraba Hastanesinin 284 den ibaret olan yatak sayısı 300, e iblâğ edilmiş olup Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletince beher hasta yatağı için 330 kuruş masraf kabul edildiği cihetle 
(300) yatağın senelik masraf farkı bulunan (28 400) lira zammedilmiştir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi , Fazlası 

422 20 İmaretler masrafları 300 000 345 000 45 000 
40 Üniversite ve okullar muhtaç, öğ

rencileri yurt ve kamp masrafları. 300 000 345 000 45 000 

Muazzam vakıflar vücuda getirmiş olan atalarımız; vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şart
ları meyanmda fakir ve yoksul çocukların tahsil işine geniş ölçüde yer ayırmış ve bu konuda 
etraflı şartlar koymuşlardır. Bu şartları bütçe imkânları dairesinde mümkün olduğu kadar ye
rine getirmek Vakıflar Umum Müdürlüğünün gayelerinden biridir. Bu sebeple hâlen açılmış ve 
peyderpey açılmakta olan yurt ve imaretlere ilâveten 1956 yılı içinde birkaç yurt ve imaret 
daha açmak üzere iki tertibe (90 000) lira ilâve edilmiştir. Açılan yurtlara; ilkokulu ikmal edip 
de mahallinde ortaokul veya ortaokulu ikmal edip te mahallinde lise bulunmaması dolayısiyle tah
sil imkânından mahrum kalan fakir çocuklar alınmakta ve imaretler, bilhassa ilk ve ortaokuldaki 
fakir çocuklara sıcak yemek tevzi etmektedir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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1955 yılı 1956 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

425 Hayratın ve hayrattaki kıymetli eş
yanın inceleme ve ayırma masrafları 7 000 5 000 2 000 

Son yılların sarfiyatına nazaran ihtiyaçtan fazla bulunduğu anlaşıldığından (2 000) lirası ten
zil olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma 
. masrafları 50 000 25 000 25 000 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın işleri, vakfiyelerin yayın ve teşhiri, resini ve fotoğ
raf malzemesi satınalınması, vakıflar haritası ve vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi, hay
rattan anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini yaymak maksadiyle yapılacak her çeşit ta
nıtma işlerinin masrafları bu tertipten verilmektedir. 1954 bütçesine mevzu tahsisatla, hazırlıkları 
ikmal edilmiş olan 3 ve 4 ncü cilt Vakıflar Dergisinin tab'ı için (50 000) liraya çıkarılmış olan 
1955 yılı tahsisatından (25 000) lira tenzil edilerek (25 000) liraya indirilmiştir. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin hrcırahları ile başka her çeşit 
masrafları 2 000 1 1 999 

1956 .yılında staj için yabancı memleketlere memur gönderilmesi düşünülmediğinden fasıl unva
nının muhafazası için (1) lirası ipka edilerek (1 999) lirası tenzil olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

476 Kurs masrafları 5 000 1 4 999 

Bu tahsisat, vakıflar memurlarının meslekî bilgilerini artırmak için açılacak kurs masraflarına 
karşılık olmak üzere konulmuş bulunmaktadır. Bu kursun, hazırlanmış olan Teşkilât Kanunu mer'i-
yeto girdikten sonra açılması daha uygun görülmüştür. Bu işin ise ancak 1956 bütçe yılının ikin
ci altı ayı içinde tahakkuk ettirilebileceği tahmin edildiğinden kurs açmak işi 1957 bütçe yılında 
ele alınmak üzere fasıl unvanının muhafazası için (1) lirası alıkonularak (4 999) lirası tenzil 
olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

501 Geçen yıl borçları 23 600 33 600 10 000 

Yıl geçtikçe bütçe hacminin genişlemesi dolayısiyle düyuna kalan miktar da artmakta bulun
duğundan (10 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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1955 yılı 1956 yılı 

V. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

601 10 İmar ve ihya karşılığı 45 000 20 000 25 000 

Bu tahsisat, aslen vakıf olup vakfının varidatı müsait bulunmıyan cami ve mescitlerin imar ve 
ihya karşılığıdır. Bu kabîl hayrat ise; halk ve dernekler tarafından tamir ve ihya edilmekte olup 
idarece yardım yapılmasına ihtiyaç gösterilmediği cihetle (25 000) lirası tenzil olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
h\ M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Noksanı 

602 Edremit Belediye Hastanesine yar- 1 500 1 500 
dım 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1944 yılı bütçesinin; Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasın
da Edremit körfezinde bulunan mühim sayıdaki vakıf zeytinliklerin bakım ve zeytin mahsulü
nün toplama işinde istihdam edilen yüzlerce işçiden hastalananların, yeni kurulan Belediye Has
tanesinde tedavi edilmekte olduklarından ve bu hastaneye bir operatör tâyini lâzımgeldiğinden 
bahsile maaşının Vakıflar Umum Müdürlüğünce temini teklif edilmesi üzerine keyfiyet komisyon
ca muvafık görülerek yeniden açılan bu fasla (1 500) lira tahsisat konulmuş olup o tarihten beri 
ödenmekte idi. 

Bu hastane, ahiren Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine devredilerek Devlet hastanesi itti
haz edilmiş olduğundan sarf mahalli kalmıyan işbu (1 500) lira bütçeden çıkarılmıştır. 

1955 yılı 1956 yılı 
V. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

70 L 10 Vakıf akaarlarla kira getirmiyen 
binalar onarımı ve küçük yapılar. 700 000 415 000 285 000 

1955 yılı bütçesi tanzim edilirken akaar kiralarının artacağı göz önüne alınıp (250 000) küsur 
lira tamir tahsisatı, (700 000) liraya çıkarılmıştı. Vakıf akaarların mühim bir kısmı bu tahsisatla 
esaslı bir surette tamir ettirilmiş ve halen de ettirilmektedir. Bulundukları mevki ve getirdikleri 
kiraya nazaran tamirleri için para sarf edilmesine değer görülemiyenlerin ise elden çıkarılarak 
satış bedelleri ile yeni akaarlar yaptırılması yoluna gidildiği cihetle fazla tamir tahsisatına ihtiyaç 
olmadığından (415 000) liraya tenzil edilmiştir. 

1955 yılı 1956 yılı 
V. M. Tahsisatın nevi tahsisatı teklifi Noksanı 

701 20 Hayrat onarımı 2 500 000 50O 000 2 000 000 

Şimdiye kadar hayrat ve âbideler onarımı bir fasılda toplanmış bulunuyordu. Esaslı tamirler 
ile vakıf Guraba «Hastanesi sahasında inşası mukarrer bulunan poliklinik ve bevliye servisi inşaat 
masrafının ayrı bir fasılda gösterilmesi lâzımgelmesine binaen bu maddedeki (2 500 000) lira tah
sisatın (500 000) lirası ipka edilerek üst tarafı yeniden açılan 741 nci fasla nakledilmiştir. Bu 
(500 000) liranın (880 000) lirası bâzı camilerin onarılması için girişilmiş olan 1956 yılma sâri ta
ahhütlere ve mütebakisi küçük tamirlere karşılıktır. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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1955 yılı 1956 yılı 

F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

741 Hayrat ve âbideler yapı ve onarımı 2 358 000 2 358 000 

701 nci faslın 20 nci maddesine ait izahatta da açıklandığı üzere hayrat ve âbideler onarımı şim
diye kadar bir fasılda toplanmış bulunuyordu. Esaslı tamirler ile Guraba Hastanesi sahasında inşa
sı mukarrer bulunan (1 039 746,75) lira keşifli poliklinik ve (60) yataklı bevliye servisi inşaat da 
(358 000) lira ilâve edilerek baliği olan (2 358 000) lira yeniden açılan iş faslın 20 nci maddesinden 
(2 000 000) lira tenzil ve buna gelir fazlasından da (358 000) lira ilâve edilerek baliği olan 
(2 358 000) lira yeniden açılan işbu fasla vaz'olunmuştur. 

1955 yılı 1956 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

752 Taşıtlar satmalma karşılığı 47 000 47 000 

1955 yılı bütçesine mevzu tahsisatla UmUm Müdürlüğün taşıt ihtiyacı karşılanmış olduğundan 
tayyedilmiştir. 

( 8. Sayısı : 60) 
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Rapor 

4.1. 1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Vakıflar idaresinin 1956 yılı için mezkûr idarenin tanzim edip Hükümetçe tasvibedilmiş olan 
bütçesini tetkik ettik. 

Bütçenin umumi karakteri, gelir ve masraf kısımlarına ait görüş ve mütalâamızı aşağıdaki 
maddelerde tesbit ettikten sonra idarenin ve Idar« ile sıkı bir alâkası bulunan Vakıflar Bankasının 
1955 yılı umumi mesailerine ait mütalâamzı da ayrı ve mütemmim bir kısım olarak arz etmiş 
bulunuyoruz. 

1956 yık bütçesinin umumi karakteri : 

Bütçe, denk olarak tanzim edilmiştir. Gelirine ait tahminler muhayyel olmayıp beş senelik ha
sılatın tahakkuklarına göre hesaplanmış olduğu görülmüştür. Masraflar ise gelirin takatini aşma
makla beraber fuzuli masraf ve hizmetlerden kaçınılarak tasarruf esasına dikkat olunduğu mü
şahede edilmiştir. Bu arada şurasını ehemmiyetle kaydetmek isteriz : İdarenin varidatını artırmalı 
ve bu suretle, uhdesine teveccüh eden hizr.et'ori yapmak hususunda beş yıl içinde ileri bir mer
haleye ulaşmakta bulunduğunu teşhis etmiş bulunmaktayız. 

1955 yılının varidat ve masraf yekûnu (12 893 675) lira iken 1956 yılı bütçesi (13 777 000) 
lira olarak tesbit olunduğuna göre (883 325) lira bir fazlalık göstermektedir. 

Bütçermt, masraf kısmı : 

Bütçenin masraf kısmı 1955 yılma nazaran bâzı fasıl ve maddelerde (451 988) lira eksik, basa 
fasıllara yapılan eklemelerle (1 469 313) lira fazladır. Bütçenin fasıl ve maddelerinde yapılmış. 
olan indirme hizmetin esasını tatil veya sektedar eden bir husus olmayıp tahsise ait hizmetin ba
şarılmasından veya tahsisin devamına lüzum hissedilmesinden tevellüdettiği anlaşılmıştır. Yeni 
den tahsisat ilâvelerinin mucip sebepleri ise; me mır ve müstahdemin maaş ve ücretlerine yapıla
cak ilâvelerle bâzı hizmetlere tahsis olunmuş miktarın kifayetsizliğinden ve fiyat te'reffüünden 
ileri geldiği anlaşılmış ve yerinde görülmüştür. 

Masraf bütçesinin gelire mütenasip )ir şekilde inkişafı idarenin yapmakla mükellef bulundu
ğu birçok hizmetlerin ifasına imkân vermiştir ki bu husus raporumuzun nihayetinde ayrıca teba
rüz ettirilmiştir. Yalnız burada bu hususu rakamla bir nispete istinadettirerek kısaca arz ettiği
miz takdirde Yüksek Komisyonun fikri ârayişine yardım etmiş olacağımıza kaani bulunuyoruz. 
Şöyle ki : 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Gelir 
masraflar 

Lira 

4 208 415 
4 433 609 
4 708 61» 
5 446 809 
7 432 651 
9 336 675 
10 304 000 

(S . RBVIM : 60) 
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Bu rakamlara yatırım tahsisatı dâhil olmayıp münhasıran idari ve hayrî sektörü göstermekte

dir. Yatırım kısmım tetkik ettiğimiz zaman da şu inkişafı müşahede ediyoruz : 

Yatırımlar 
Yılı Lira 

1950 615 835 
1951 . 978 596 
1952 1 385 647 
1953 1 824 251 
1954 2 772 550 
1955 3 707 000 
1956 3 573 000 

Yatırım sektöründen beş sene zarfında harcanmış bulunan (11 283 879) lira ile (831) âbide ve 
cami tamir edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin (D) cetvelini ihtiva eden ücretli müstahdemine bir nispet dâhilinde kademeli bir su
rette yapılmış olan zamlar, komisyonumuzun prensip kararma ittibaen tenzil edilmiş yalnız, ücreti 
(75) liradan ibaret bulunan bâzı hizmet erbabının aylık ücretleri (100) liraya iblâğ olunmuştur. Bu 
arada hizmete girmiş ve bu yıl girecek bâzı müesseselerin zaruri lüzumları karşısında müteferrik 
hizmetlere ait bâzı yeni kadroların mezkûr cetvele ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. Mamafih 
bu hususta da âzami tasarrufa dikkat edilmiştir. 

Bütçenin gelir kısmı : 

Bütçenin gelir kısmında mebsuten mütezayit bir inkişaf mevcuttur. Gelir kaynağının esasını 
teşkil eden akaarlar hasılatı Millî Korunma Kanununda yapılmış olan son tadilden oldukça isti
fade etmiş, bu kısma ait gelir 1955 yılı içinde derhal idare lehine bir artış kaydetmiştir. 1955 yılı 
içinde hizmete açılmış bulunan diğer akaarlarla, 1956 yılı içinde hizmete girecek bulunan akaarla-
rm temin edecekleri gelir hâsılasının daha mütezayit olması ihtimal dâhilinde bulunmaktadır. 

İdarenin diğer icar gelirleri de mevkilerine ve bu günün rayicine göre münkeşif bir vaziyette
dir. Yalnız zeytin mahsulünün azlığı, bu arada zeytin mevzuunun henüz radikal bir surette halline 
imkân elde edilemediği için mahsule müstenit gelirler eski normunu muhafaza etmektedir. İdare 
ileride bu gelir kaynağına lâzımgelen ehemmiyeti tam olarak atfettiği takdirde zengin, verimi meb
zul bir kaynağa sahibolması daima mülâhaza edilebilir. 

Vakıflar İdaresinin yeni bir gelir mesnedini teşkil eden Vakıflar Bankasına ait mülâhazalarımız ra
porun mütalâa kısmında ayrı bir fasılda ifade olunmuştur. 

İdarenin 1955 yılı mesaisine gelince; 

idare geliri, bu hususta alman tedbirler, yeni inşaat ve Millî Korunma Kanununun tadili ile 
akaar kiralarına yapılan zamlar dolayısiyle her sene artış kaydetmektedir. 1956 yılı tahmininde de 
bir evvelki yıla nazaran bir milyon lira fazlalık vardır. 

idarenin 1950 senesinde kendi kaynaklarından elde ettiği varidat (4 570 390) lira iken 1954 yı
lında kesinhesaplara göre bu miktar (10 523 790) lirayı bulmuş ve 1956 yılı için de (12 170 000) 
lira tahmin edilmiştir ki, 1950 senesine nazaran fazlalık (7 599 610) lira olup artış nispeti % 167 
dir. 

Bu artışın dört milyon küsuru kira zamlarmdan, iki milyona yakın miktarı yeni yaptırılan bi
nalar kiralarından, geri kalanı da diğer tertiplerden meydana gelmiştir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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İdare, hem kendisine iyi bir gelir kaynağı teşkil etmek, hem de şehirlerimizin imarına hadim ol

mak üzere muhtelif şehirlerimizde iş hanı, apartman, dükkân, otel ve saire gibi çeşitli binalar yap
tırılmasına gayret sarf etmektedir. Son dört sene içinde (19) yeni bina yaptırıldığı, halen de (7) bi
nanın inşa halinde olup peyderpey hizmete gireceği, 1956 yılı içinde de (10) bina inşasının mukarrer 
olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan idarenin % 55 sermayesine sahip bulunduğu Türkiye Vakıflar Bankasının bir yıl
lık ömrüne rağmen halk arasında elde ettiği rağbet, malî piyasada temin etmiş bulunduğu itibar 

takdire lâyık bir başarıdır. Göstermekte olduğu muvaffakiyet bugünkü tempo ve hızı içinde de
vam ettiği takdirde öz sermayesinin artışı ile beraber mevduatın artışı bittabi daha müsait ve daha 
geniş muamele yapmak imkânlarını elde etmek suretiyle memleketin malî hareketlerinde mühim rol
ler oynıyacağma ümitvar bulunmaktayız. 

Âbidaıt ve hayrat tamirleri: 

' îdare her sene artan geliri ile mütenasip olarak âbidat ve hayrat tamirleri ile sosyal yardım iş
lerine önem vermektedir. 1955 yılı içinde üç milyon lira sarfiyle büyüklü, küçüklü (215) âbide ve ca
mimizin tamiri ele alınmıştır. 1956 yılında ise daha fazla cami tamirinin derpiş edildiği anlaşılmış
tır. 1949 yılı içinde (626 000) lira tahsisatla (50) cami tamir ettirilmiş olduğuna göre 1955 te tah
sisat itibariyle dört misli, aded itibariyle de üç mislinden fazla bir artış mevcuttur. 

Diğer taraftan ecdadımızın vakfiyelerinde geniş mikyasta yer verdikleri sosyal yardım işleri bil
hassa 1955 yılından itibaren esaslı bir şekilde ele alınarak (1 325 000) liralık bir tahsisat içinde İs
tanbul 'daki Guraba Hastanesinin yatak adedi (264) den (300) e iblâğ edildiği gibi memleketin muh
telif taraflarında (10) imaret, (6) talebe yurdu, (4) sebil açılmıştır. 

1956 yılı içinde de daha fazla bir tahsisatla imaret adedinin (20), yurt adedinin de (12) ye ib
lâğı mukarer bulunmaktadır. Ayrıca Guraba Hastanesi sahasında yeni bir oroloji ve poliklinik pav
yonunun inşasına da Mart 1956 dan sonra başlanması mukarrer bulunmaktadır. 

Sosyal yardım sahasındaki bu faaliyetler 1950 yılı rakamlariyle mukayese edilirse dört misli bir 
fazlalık bulunduğu görülür. 

Vakıflar İdaresinin beş yıllık mesaisi bu suretle tebarüz ettirilince idarenin müspet ve verimli 
bir yolda muvaffakiyetle ilerlemekte olduğunu memnuniyetle kaydeder, (bütçenin tasvibini Yüksek 
Encümenimizin takdirlerine arz ederiz. 

Ordu Mebusu Çankırı Mebusu Gazianteb Mebusu Antalya Mebusu 
Refet Aksoy Tahsin Nahit Uygur Ekrem Cenani Zühtü Uray 

( S . Sayı» Î 60 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/366 
Karar No. 30 

12 . I . 1956 

Yüksek 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 17 . XI I . 1955 tarihli ve 71/227 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
merbutatı ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Devlet Vekili Celâl Yardımcı, Va
kıflar Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün bütçesini encümenimiz 
namına tetkik eden raportörümüzün raporu 
okunduktan ve idarenin faaliyet sahasına gi
ren işler hakkında vâki sualler hükümet tara
fından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fa
sıl ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf kısmını ihtiva eden (A/ l ) 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
(1 017 325) lira fazlalıkla (10 204 000) ve ya
tırım .kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise (134 000) noksaniyle (3 573 000) 
lira olarak teklif ve tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan inceleme
lerden sonra 202 nci ücretler faslına (D) cetve
linde ihdası lüzumu encümenimizce kabul olu
nan kadrolar ile bâzı hizmet ücretlerinin yüz 
liraya iblâğı suretiyle husule gelen farkın kar
şılığı olarak (69 894) ve ihdas edilen kadrolar 
için Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kar
şılığı olarak da 209 ncu faslın 11 ve 12 nci mad
delerine ceman (253) liranın ilâvesi kabul edil
mek suretiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
(10 274 147) lira olarak ve yatırımlara ait 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu 1955 yılma nispetle 
(883 325) lira fazlalıkla (13 777 000) lira ola
rak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Reisliğe 

Gerek Millî Korunma Kanununun tatbikin
den mütevellit artışlar ve gerek yeniden inşa 
olunan binaların iratlarından mütevellit varidat 
tezayüdü lâyihanın esbabı mucibesinde ve ra
portörümüzün raporunda etrafiyle izah edilmiş 
bulunmaktadır. 

1955 yılında (75) bin lira olan Türkiye Va
kıflar Bankası temettüleri, 1956 yılında 
(443 000) lira fazlasiyle 2 nci faslın 1 nci mad
desinde (518 000) lira olarak tesbit edilmiş ise de 
bu miktarın daha fazla miktara baliğ olacağı ida
re tarafından ifade edilmiş olmakla (A/1) işaret
li cetvele encümenimiz tarafından yapılan zam
ların karşılığını temin etmek üzere bu fasla 
(72 000) liranın ilâvesi kabul edilmek suretiyle 
(B) işaretli cetvel yekûnu (13 849 000) lira ola
rak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri, cetvellerde 
yapılan rakam değişiklikleri neticesi husule gelen 
yekûn aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle birlik
te Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
H. hnre 8. Bakay 

Mazbata M. Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. II. Timuria* 
Afyon Karahisar Aydın 

Hademei hayrat tahsisatı Z. Tl ray 
faslına ait söz hakkım 

bakidir. 
M. A. Ülgev 

Çankırı (Joruın 
Hademei hayrat tahsisatı Y. Gürsel 
faslına ait söz hakkım 

bakidir. 
T. Uygur 

( S . SULJIM : 60) 
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Denizli Diyarbakır 

M. Karasan î. H. Tiğrel 
înızada bulunamadı 

Diyarbakır Diyarbakır Erzurum 
Y. Azizoğlu H. Turgut §. Erker 
Eskişehir Gazianteb içel 

A. Potuoğlu E. Cenanı t. Gürgen 
îzmir îzmir Muğla 

A. Aker B. Bilgin N. Poyrazoğlu 
Muğla Ordu Ordu 

A. Sarıoğlu R. Aksoy 8. îşbakar 

Rize 
H. Agun 
Siird 

B. Erden 
Tekirdağ 

Z. Erataman 

Trabzon 
/ . Şener 

Rize 
/ . Akçal 
Siııob 

N. Sertoğlu 
Tokad 

ö. Sunar 

Yozgad 
D. Akbel 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Zonguldak 
S. Ataman 

Zonguldak Zonguldak 
//. Balık S. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe, 
kanunu lâyihası, 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (10 204 000) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 573 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 777 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varilatm tarh ve tahsiline 1956 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. —- 1956 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 5. — Vakıflar omum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyı-
hasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 6. —• Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928-1954 bütçe yıllarına aidolup da Mn-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
l ı n yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l ) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (10 274 147) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (3 573 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (13 849 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -~- Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( R Ruyısı : «0) 
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Hü. 

yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ııcı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekâleti V. 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. öze! 

Devlet Vekili 
M. C. Benyü 
Devlet Vekili 

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

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. Ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

B. E. 

îktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve Ic. Mv. Vekili 
F. Ula§ 

G. ve İnhisarlar Vekili 
77. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

S, Ağaoğlu 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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A / l - CETVELÎ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşları 
Vilâyetler memurları maaşları 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları maaşları 
Tevliyat ve evlâdiyet maaşları 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 
5634 sayılı Kanunun 8 ııci mad
desi uyarınca Hazineye ödene
cek karşılıklar 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâvetler hizmetlileri ücreti 
Fer ' î hizmetler tahsisatı 
întifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
Fatih Külliyesi onarımı geçi
ci hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

798 000 
1 080 000 

2 070 
30 000 

6 000 

7 000 

7 200 

1 930 270 

2 700 
85 000 
79 755 

729 750 
16 200 

190 000 

1 103 405 

1.70 000 

250 000 

40 000 

460 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

857 845 
1 218 240 

0 
0 

3 000 

4 000 

0 

2 083 085 

2 700 
59 220 

100 040 
962 325 

0 

0 

1 124 285 

136 000 

340 000 

0 

476 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

857 845 
1 218 240 

0 
0 

3 000 

4 000 

0 

2 083 085 

2 700 
59 220 
82 796 

1 049 463 
0 

0 

1 194 179 

136 000 

340 000 

0 

476 000 

( 8. »Sayısı : 60) 



1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 

20 000 

61 000 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

20 000 

61 000 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

20 000 

61 000 

3 000 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

Fasıl yekûnu 99 390 99 390 99 390 

210 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

124 418 
22 621 

150 000 
11 077 

110 000 

418 116 

2 100 
529 401 

124 718 
22 676 

150 000 
13 621 

110 000 

421 015 

2 100 
760 000 

124 932 
22 715 

150 000 
13 621 

110 000 

421 268 

2 100 
760 000 

İkinci kısım yekûnu 4 542 683 4 965 876 5 036 023 

(S. Sayısı : 60 > 
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F. 
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M. 

10 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
'masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9.000 
15 000 
9 000 
7 000 
4 500 

13 000 

57 500 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
7 000 
4 500 

13 000 

73 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
7 000 
4 500 

13 000 

73 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

30 000 

7 000 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 

21 
22 

305 
306 

retleri 
Merkez telefon masrafla IT. 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 

10 000 
6 000 

12 000 

35 000 

10 000 
21 000 

14 000 
10 000 
20 000 

54 000 

10 000 
25 000 

14 000 
10 000 
20 000 

54 000 

10 000 
25 000 

( S...Sayısı : 60) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek vasıta avansı karşı
lığı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
31 Vilâyetler taşıtlan işletme 

masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

16 000 16 000 16 000 
180 000 180 000 180 000 
30 000 30 000 30 000 

1 1 1 

15 000 14 760 14 760 

2 000 2 000 2 000 

243 001 242 761 242 761 

4 000 4 000 4 000 
6 000 6 000 6 000 

10 000 10 000 10 000 

3 000 3 000 3 000 

1 500 1 500 1 500 

6 500 6 500 6 500 

3 000 3 000 3 000 

14 000 14 000 14 000 

447 501 496 261 496 261 

( S, Sayısı : 60) 
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Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebe! Umumiye Kanunu-
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

10 
30 
40 

11 
12 
13 
14 

10 
20 

10 
20 
30 

40 

Aidat 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Vakıf akaarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu hare ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Faiz 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
Hayrî ve sosyal hizmetler 
Guraba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafları 
Çeşitli hayır şartları masraf
ları 
Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp mas
rafları 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 

330 000 
100 000 
14 000 

230 000 

674 000 

2 000 
3 000 

5 000 

70 000 

75 000 

328 000 
300 000 

222 000 

300 000 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 

475 000 
100 000 
14 000 

275 000 

864 000 

2 000 
3 000 

5 000 

40 000 

65 000 

356 400 
345 000 

222 000 

345 000 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 

475 000 
100 000 
14 000 

275 000 

864 000 

2 000 
3 000 

5 000 

40 000 

65 000 

356 400 
345 000 

222 000 

345 000 
( S, Sayısı ; 60 ) 
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F. M. 

50 

60 

424 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Çeşitli sosyal yardım masraf
ları 
Muhtaç ve körlerin maaşları 

Fasıl yekûnu 

5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
5634 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi uyarınca Hazineye ödene
cek karşılıklar 
5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

75 000 
100 000 

1 325 000 

' 

147 000 

147 000 

1956 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 
100 000 

1 443 400 

7 200 

147 000 

154 200 

İl için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

75 000 
100 000 

1 443 400 

7 200 

147 000 

154 200 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 

426 Muhtelif istihkaklar 
10 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 

mensupları maaşları 
20 Tevliyat ve evlâdiyet maaşları 
30 Fer'î hizmetler tahsisatı 
40 Vakıflar Nizamnamesi uyarın

ca ödenecek intifa hakları 

Fasıl yekûnu 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt

ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

7 000 

23 250 

5 000 

50 000 

5 000 

55 000 

190 000 

238 270 

23 250 

5 000 

25 000 

30 000 

5 000 

2 070 2 070 
30 000 30 000 
16 200 16 200 

190 000 

238 270 

23 250 

5 000 

25 000 

30 00ü 

(9„SayiM : 60) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı h 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 2 000 1 1 

454 Sigorta masrafları 
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ayrılacak 
sigorta karşılığı 50 000 50 000 50 000 

20 Diğer sigorta masrafları 500 500 500 

456 
476 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

50 500 

500 
5 000 

2 855 250 

50 500 

500 
1 

3 335 122 

50 500 

500 
1 

3 335 122 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

505 

10 
20 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

23 600 

10 600 
541 

11 141 
. . . .. = S = 

15 000 

49 741 

33 600 

10 600 
541 

11 141 

15 000 

59 741 

33 600 

10 600 
541 

11 141 

15 000 

59 741 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 imar ve ihya karşılığı 45 000 20 000 20 000 
20 Vakıflar Mzamname sinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler ' 20 000 20 000 20 000 

( S. Sayısı : 60 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lha 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Edremit Belediye Hastanesi
ne yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 

1 500 

225 000 307 000 

Fasıl yekûnu 1 065 000 1 040 000 1 040 000 

0 

307 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 291 500 1 347 000 1 347 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

4 542 683 
447 501 

2 855 250 
49 741 

1 291 500 

4 965 876 
496 261 

3 335 122 
59 741 

1 347 000 

5 036 023 
496 261 

3 335 122 
59 741 

1 347 000 

9 186 675 10 204 000 10 274 147 

(S. Sayısı : 60 ) 
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A/2 - CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Onarma ve yapma işleri 
Vakıf akaarlarla kira getir-
miyen binalar onarımı ve kü
çük yapılar 
Hayrat onarımı 

Fasıl yekûnu 

Fâtih külliyesi onarımı 
Şehzade Medresesi onarımı 
Seyitbattal Gazi Manzumesi o-
narımı 
Hayrat ve âbideler yapı ve 
onarımı 

700 000 
2 500 000 

3 200 000 

460 000 
0 

0 

0 

415 000 
500 000 

915 000 

0 
200 000 

100 000 

2 358 000 

415 000 
500 000 

915 000 

0 
200 000 

100 000 

2 358 000 
Taşıtlar satmalma karşılığı 47 000 O O 

Yatırımlar yekûnu 3 707 000 3 573 000 3 573 000 

(İ B&ym : m ) 
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B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

îcareler 
1 îcarei vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 500 000 
350 000 
50 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

8 000 000 
250 000 
25 000 

Temettü ve faizler 
1 Türkiye Vakıflar Bankası te-

mettüleri 
2 Akaar ve toprak satış bedeli 

75 000 518 000 

Hazineden yardım 1 725 000 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 398 375 

1 607 000 

500 000 

8 000 000 
250 000 
25 000 

Fasıl yekûnu 7 900 000 8 275 000 8 275 000 

590 000 

3 
4 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

faizi 
Taviz bedeli faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasıla
tı ve kira bedeli 
Vakıf memba sulan hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

Fasıl yekûnu 

300 000 
250 000 

, 3 000 

628 000 

433 300 
200 000 
309 000 

800 000 
50 000 

450 000 

2 242 300 

210 000 
250 000 

3 000 

981 000 

800 000 
230 000 
309 000 

600 000 
25 000 

450 000 

2 414 000 

210 000 
250 000 

3 000 

1 053 000 

800 000 
230 000 
309 000 

600 000 
25 000 

450 000 

2 414 000 

1 607 000 

500 000 

UMUMÎ YEKÛN 12 893 675 13 777 000 13 849 000 

( ft. Burii» : 60 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

» 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

8 . 3 . 1 9 3 4 

20 . 4 .1936 

19 . 5 .1934 

27. 5 .1955 

28 . 6 .1952 

2 1 . 7 .1953 

Icarei vahide 
2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su-

? retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

6570 Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanun. 

Icarei müeccele 
Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi hakkında Kanun. 

6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
13 . 1 .1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak

lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
1 . 7 . 1 9 5 3 6092 Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvalıklarm Satış Şekli hakkında Kanun 

Kanun 5 . 6 .1935 
Taviz bedeli faizi 
2762 Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Hayrat satış bedeli faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 
27 .12 .1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 

8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 

20 . 4 ,1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

( S. Sayısı ; 60 ) 



35 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Nizamname 

Tarihi Numarası 

19 . 5 .1934 

Ö Z E T İ 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Kanun 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
Valkıf Memba Suları İşletmesi hasıHatı 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Çeşitli varidat ve hasılat 
Kanun 

» 

Nizamname 
Kanun 

5 . 
20. 

17. 
4. 

6 
4 

7 
1 

.1935 

.1936 

.1936 

. 1934 

2762 
2950 

2554 

26 . 5 .1927 1050 

Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren Kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
(köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmünbih 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, mün
hal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

( S. Sayısı : 60) 
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Kaldırılmış Tekke ve Zaviye Mensupları 

Maaşı Vilâyeti Adı 

20 istanbul Abdülfettah Güren 
20 » Ali Muhsin Gerçeker 
20 » Mehmet Fikri Bozkır 
32,5 » İbrahim Fahrettin Erenden 
20 » Mehmet İzzet Baştuğ 
20 » Hüsnü Ceyhun 
20 » Rami Gülman 
20 Bursa Abbas Esen 

E . CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

( S. Sayısı : 60 ) 
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L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

11 Avukat 
13 Kâtip 

înşaat Müdürlüğü 

11 Ressam ve fotoğrafçı 
« 

Muhasebe Müdürlüğü 

Hesabı katî bürosu : 

13 Kâtip 

Tetkik ve takip bürosu : 

13 Kâtip 

1 30 
1 20 

1 30 

1 20 

1 20 

Merkez masraf ve vezne bürosu : 

13 Kâtip 1 20 

Levazım ve ayniyat bürosu : 

13 Kâtip 1 20 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

Takip ve Tetkik Bürosu 

13 Kâtip 

Tevcih bürosu : 

13 Kâtip 

3 20 

1 20 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 

13 Kâtip ve tahakkuk memuru 2 20 

I). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 Kâtip 1 20 

Emlâk ve Arazi Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 20 

Ziraat, Maden vt Orman, isleri Fen Müdürlüğü 

7 Mütehassıs 
13 Kâtip 

1 60 
1 20 

Zatîşleri Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 20 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 20 

11 
14 
13 

14 

14 
9 

10 
14 

11 
12 
13 
9 

Müdür 
Memur 
Muhasip, mümeyyiz, 
ayniyat muhasibi 
Muhasip, mümeyyiz, 
ayniyat muhasibi 
Memur ve kâtip 
Orman mühendisi 

» » 

V i XJEIMX 

başkâtip, 

başkâtip, 

• 

Orman ve zeytinlikler mua
melât ve cibayet memuru 

Ücretli memurlar 

Kadastro memuru 
» » 
» » 

Orman mühendisi 

5 
41 

3 

5 
42 
1 
1 

6 

1 
1 
1 
4 

30 
15 

20 

15 
15 
40 
35 

15 

Ü<sret 
85 
75 
60 

120 

(& SflyiM': 60) 
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Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşları 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşları 
Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 

Madde 22 — Vilâyetler memurları açık maaşı 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa 
haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden verilir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyiu edilecek bilirkişilere verilecek ücretlerle 1263 

sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — Vakıf akaarlar masrafları 
Madde 11 •— Bina ve arazi vergileri 

Geçmiş. yıllar verigileri de bu maddeden verilir. 

Madde 12 — Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

Madde 13 — Tapu hare ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu iş

lerde çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları, su sarfiyatı bedelleri, bütün 

vakıf akaarların fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alât ve malzeme bedelelri, kira, sa
tış, alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapıla-

( S. Sayısı : 60 ) 



— 40 — 
cak her türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya 
ücretli olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eş
hastan metruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf hazinesine) inti
kal eden mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen 
icare ve rnukataalar ve taviz bedelleri, icareteynli ve mukataalı olanlar da dâhil olmak üzere 
bilûmum vakıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti işleriyle bu hu
susta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacaklara yapılacak tediyeler ve bu işe 
mütaallik sair bilcümle masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 — 6092 sayılı Kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti. mesahalarının ic

rası ve kıymetlendirilmeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak bilir
kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yolluk
ları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye mas
rafları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların 
huzur ücretleri, taşıt masrafları ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakını ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, bu işlerde ça

lıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayısiyle is
tihdam edilecek bilirkişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler Çift
liği arazisinin borçlandırma yoluyla köylüye dağıtılması masrafları, Artırma, Eksiltme ve îhale ko
misyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının huzur 
ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — Hayrî ve sosyal hizmetler 
Madde 10 — Guraba Hastanesi 

Erzak, tıbbî alât ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve 
tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden ödenir, 

Madde 20 — İmaretler masrafları 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur üc-

' retleri ile erzak mubayaası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

" ' "'"' "" Madde 30. — Çeşitli hayır şartlan masrafları . 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğün

ce yerine yetirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, istanbul'da Eminönü'n-
deki Yeni Cami imamlarının sükna bedelleri, ilân ücretleri ve artırma, eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri bu maddeden ödenir. 

Madde 40. — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihti

yaçlarını temin gayesiyle tesis edilmiş ve edilecek yurtlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, 
elektrik, su, yakacak, kira ve her çeşit Öteberi masrafları, öğrencilerin iaşe, ibate, kitap, defter 
ve diğer ders levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, mubayaalar dolayısiyle yapılacak 
ilânların ücretleri ile Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan aza
larına verilecek huzur ücretleri, yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, 
okul tatillerinde açılacak kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak memur ve hiz
metlilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 
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Fasıl 425 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayrıma masrafları 

Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere ve
rilecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği tiiğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza edil
mekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün mas
raflar bu fasıldan ödenir. 

* 
Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 
Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf aletleri ve malzemesinin 

bedelleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf te
rimleri sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkları ile tahsisatları 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 75 liradan az olan imam ve hatiplerle müezzin 

ve kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendilerine ödenerek 
yukardaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince ücretleri 
Umum Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Onarma ve yapma işleri 
Madde 10 — Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 

Yapma ve onarma için satmalınacak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlenme
sinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince bu iş
lerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, vakıf akaarlara vukubu-
lan tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkeme
lerce takdir veya idarece tesbit olunacak bedeller, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri ile 
yapma ve onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar 
da bu maddeden verilir. 

Fasıl 702 — Şehzade Medresesi onarımı 
Fasıl 703 — Seyitbattal Gazi Manzumesi onarımı 

Bu onarma işleri dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri bu fasıllardan ödenir. 

Fasıl 741 — Hayrat ve âbideler yapı ve onarımı 
Madde 20 — Hayrat onarımı 

Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin de
netlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gere
ğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, eski eserler 
sicillerinin tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getiri
lecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin istimlâk ve 
emvali metrûkeden olup halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satmalma bedelleri, âbi
de mahiyetindeki akaarların onarma karşılıkları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bu
lunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri ile onarma işleri için yapılacak ilân
ların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar da bu maddeden ödenir. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanıla

rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

F. M. Tahsisatın nev'i Görevin çeşidi 

Aylık 
ücret Müddet Tutarı 

Sayı Lira Ay Tahsisat Lira 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Merkez 

Kurs öğretmeni 
» » 
» » 

Yapı teknisiyeni 
» » 
» » 
» » 

Onarma » 
» » 
» . » 
» » 
» » 

Teknisiyen 
» 

Sürveyan 
Fotoğrafçı 

» yardn 
Desinatör 
Onarma ustası 

» » 
Tesbit memuru 

» » 
Kayıtçı 

» 

(1) 
(2) 
(3) 

tncısı 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
K 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
150 
150 
875 
875 
750 
750 
875 
875 
750 
750 
625 
625 
550 
300 
550 
300 
300 
250 
200 
300 
300 
250 
150 

4 
4 
4 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
11 
7 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
10 
12 
12 

3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 -
3 
2 
2 
3 
3 

1 200 
1 200 
1 200 

26 250 
10 500 
11 250 
9 000 
13 125 
10 500 
9 750 
6 000 
7 500 
9 375 
6 600 
9.000 
8 250 
4 500 
4 500 
3 750 
3 000 
3 900 
3 600 
3 750 
2 250 

169 950 

Vilâyetler 

203 12 Vilâyetler geçici hizmet- Yapı teknisiyeni 
lileri ücreti » » 

Onarma » 

Tesisat » 

(1) Haftada (4) saati geçemez. 
(2) » (3) » » 
(3) » (2) » » 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

875 
750 
875 
875 
750 
750 
625 
750 

11 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 

11 375 
11 250 
13 125 
10 500 
22 500 
9 000 
9 375 

11 250 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

203 13 Fâtih külliyesi onarımı 
geçici hizmetlileri ücreti 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» 
» 

Sürveyan 
» 
» 

Desinatör 
Eski eserleri tesbit ve tes
cil memuru 
Eski eserleri tesbit ve tes
cil memuru yardımcısı 
Tesbit memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Mahlûlât tasfiye memuru 
» » 
» :» 
» » 
» » 
» » 

Onarma teknisiyeni 
.» » 
» » 

"Sürveyan 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
4 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

Aylık 
ücret Müddet 
Lira 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
300 

550 

250 
350 
300 
300 
300 
250 
200 
350 
350 
300 
250 
200 
200 

875 
625 
550 
250 
200 

Ay 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
12-

12 

12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
11 

12 
12 
12 
12 

6 

Tahsisat 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
2 

Tutarı 
Lira 

7 500 
6 600 
7 125 

12 000 
10 500 
4 500 
4 500 

8 250 

3 750 
5 250 
4 500 
4 500 
7 200 
7 500 

12 000 
15 750 
15 750 

3 600 
7 500 

12 000 
2 600 

250 000 

13 125 
9 375 
8 250 
7 500 
1 600 

39 850 

^m*> 

1 <*. Sayısı : 60 ) 





Devre : X " f i 
içtima: 2 S. S A Y I S I : / | 

1956 Yılı 

Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi 



Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/365) 

T. C. 
Başvekâlet İ7 . XII , Î95Ö 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-236/4116 
Türkiye Büyük Millet Meclici Yüksek Reisliğine 

Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

F, 

Masraf Bütçesi gerekçesi 

201 11 Memur aylığı : 
450 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. Geçen yıl tahsisatına nazaran 292 125 lira faz
lalık, 13 . V . 1955 tarih ve 6558 sayılı Kanunla teklif ve kabul edilen 24 memurun 
maaş tutariyle 6211 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeden tahsisattan ileri gel
mektedir. 

12 Mukaveleliler aylığı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konmuştur. 

21 Açık aylığı : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi (1) lira tahsisat konmuştur. 

202 Hizmetliler aylığı : 
23 950 lira fazlasiyle 69 700 lira teklif olunmuştur. Bu fazlalık 625 lira bir teknisiyen, 
125 lira iki hademe teklifiyle bir daktilo, bir şoför, üç hademe, bir bekçi, bir dağıtıcı 
ücretlerine 25 er lira zamdan ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeden tahsi
sattan ileri gelmektedir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Petrol Kanununun ve Nizamnamesinin tatbikatında çıkabilecek mevzular üzerinde ça
lışmalarda istihdam edilecek ecnebi uzman ve yardmıcısı için geçen yıl tahsisatından 
62 500 lira noksanı ile 50 000 lira teklif olunmuştur. 

206 11 Çocuk zammı : 
Vasati olarak her memur için (2) çocuk hesabiyle 12 000 lira teklif olunmuştur. 

21 Doğum yardımı : 
1955 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen konulmuştur. 
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31 ölüm yardımı : 
1955 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen kanulmuştur. 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı : 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatı yekûnunun % 5,5 ğu (20 773) lira tek
lif edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatının % 1 i (3 777) lira teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak : 
4 000 lira noksaniyle 1 000 lira kâfi geleceği tahmin edilerek konulmuştur. 

15 Diğer Ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

Temsil tahsisatı (632'8 sayılı Kanunun 18 nci maddesi) : 
Aylık olarak reis 500, iki muavin ile teknik müşavir 400 er lira üzerinden geçen yıl 
olduğu gibi 25 200 lira teklif olunmuştur. 

10 Kırtasiye: 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 6 000 lira teklif edilmiştir, 

20 Döşeme: 
Eldeki çalışma masası ve iskemle mevcudu ancak 22 memur ihtiyacını karşılamakta 
olduğundan tahsisatın yeterliği nispetinde bu işlerde kullanılmak üzere geçen yıl tah
sisatından 5 000 lira fzzlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl tahsisatından 1 500 lira noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları .-
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

60 İsıtma : 
Dairenin kiraladığı binada kalorifer- tesisatının mevcut olması ve teshin masraflarının 
ev sahibine ait bulunması itibariyle maddenin muhafazası için (1) lira tahsisat kon
muştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
11 Posta ve telgraf ücretleri : 

Geçen yıl bütçesinden 1 000 lira fa-ilasiyle 5 000 lira olarak tahmin ve teklif edilmiştir, 
21 Telefon masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği talimin edilerek aynen konmuştur. 

Kira bedeli : 
6558 sayılı Kanunla kabul edilen ek kadrodaki memurların tâyini yapılacağından 
halen işgal edilen daireler kâfi gelmiyeceği göz önünde tutulmak suretiyle geçen yıl 
tahsisatından 5 000 lira fazlasiyle 25 500 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Geçen yıl tahsisatından 850 lira noksaniyle 1 650 lira teklif edilmiştir. 
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10 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahinin edilerek aynen konmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur, 

40 Ecnebi memleket yolluğu : 
Geçen yıl tahsisatından 12 500 lira noksaniyle 12 500 lira teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlileri ile bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masraf
ları. 

>• Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur, 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları. 
Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahmin ve teklif olunmuştur. 

Taşıt masrafları : 
21 İşletme masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 
22 Onarma masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

Temsil masrafları ; 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miklar teklif olunmuştur, 

30 Geri verilecek paralar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miklar teklif olunmuştur. 

40 Mahkeme harçları . 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miklar teklif olunmuştur. 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme ve masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştu*, 

20 istimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51 ve 52 nci maddelerinin gerektirdiği masraflar : 
Kâfi geleceği tahmin olunduğundan geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı 25 000 lira aynen konulmuştur. 

10 Satmalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konulmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konulmuştur. 

Geçen yıl borçları ; 
Geçen yılın tahsisatı kâfi görülmüş ve aynen bütçeye konmuştur. 

Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yılın tahsisatı kâfi görülmüş ve aynen bütçeye konmuştur, 
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Varidat Bütçesi gerekçesi 

F. M. 

1 1 Yatırımlar dışında kalan masrafler için hazine yardımı : 
Aşağıda kendi fasıllarında izah olunduğu üzere Petrol Dairesinin varidatı 160 002 lira 
Ve geçen seneden, devredecek nakit mevcudu 221 100 lira ki, ceman 381 102 lira tah
min edilmiştir. 1956 yılı A / l cetveli yekûnu ise 931 102 liradır. Bu iki yekûn ara
sındaki fark 550 000 lira hazine yardımını teşkil etmektedir. 

2 Petrolden Devlet hakkı : 
Bu varidat 160 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
Beş bölgede 12 şirketin 50 000 hektarlık 160 ruhsatname alacağı tahmin edilerek 6326 
sayılı Petrol Kanununun 56 ncı madesi mucibince 1 ve 2 nci yıllar için hektar başına 
elli kuruş tahsil edileceği esasından hareket edilmek suretiyle bu neticeye varılmış
tır. 
Hesap şek l i : 50 000X160 = 8 000 000 

8 000 000X050 = 4 000 000 
6326 sayılı Petrol Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci bendine göre arayıcının Devlet 
hakkından tenzil edeceği % 80 masraf nazara alınarak Devlet hakkı % 20 üzerinden 
hesaplanmıştır. 

4 000 000X20 
= 800 000 

100 
Devlet haklarının % 20 si Petrol Dairesinin varidatı olduğuna göre; 

800 000X20 
= 160 000 

100 

3 Müteferrik varidat : 
Bu faslı muhafaza etmek için (1) lira konmuştur. 

% Teberrüler : 
Bu faslı muhafaza etmek için (1) lira konmuştur. 

B Geçen yıldan nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar 
hazine yardımı şeklinde olan varidat diğer taraftan Eylül 1955 tarihinden 1955 malî 
yılı sonuna kadar yapılacak tediyat göz önünde bulundurularak bunlar arasındaki 
devredilecek nakit mevcudunu teşkil eden fark 221100 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Rapor 

Yüksek Bütçe Encümeni Reisliğine 

^Tetkiki emir buyurulan Petrol Dairesi 1956 malî yılı bütçesi hakkında ilgililerle temas ve mes
netler üzerinde incelemeler yapıldıktan sonra aşağıdaki rapor hazırlanmış ve yüksek tasviplerine 
arz olunmuştur. 

Rapora başlamadan raporda geçen (Müsaade), (Arama)t (işletme) ve (Belg«) hakkında aşağıda 
kısaca tarifler yapılmıştır : 

Müsaade: 

İnhisarı tazammun etmeyip, yalnız «jeolojik istikşaf» yapmaya salâhiyet veren bir haktır. Sû
resi 1 senedir. Temdit edilebilir. «Jeolojik istikşaf» kanunun 3 ncü maddesinde tarif edilmiş olup, 
arazinin yerden ve havadan topoğrafik, jeofizik ve jeoşimik usullerle istikşafına mesağ verir. 

Atama i 

İnhisarı tazammun eder. Beher arama sahası âzami 50 000 hektar olup, bir bölge dâhilinde bir 
şirket ancak 8 arama ruhsatına sahibolabilir. Arama ruhsatının süresi 6 senedir; 10 seneye kadar 
uzatılabilir. 

Şirket sahibolduğu arama sahası için senelerin geçmesiyle artan bir resim öder. Bu resim hektar 
başına yarım liradan 3 liraya kadar çoğalır. Ruhsat sahibi şirket sahibolduğu saha dâhilinde ara
ma sondajları, jeofizik etüdler yapabileceği gibi sahası haricinde de jeolojik araştırmalar yapabilir, 
Ruhsat sahibi bir şirket, bölgesi dâhilinde 5 sene zarfında arama sondajı yapmakla mükelleftir. 

îştetnte : 

Petrolün keşfinden sonra bulunan petrolü işletmek için 40 sene müddetle verilen bir haktır. 

Belge i 

Tasfiyehane inşaasi ve petrolün nakli için boru döşenmesi bir belge ile temin edilir. Süresi ka
nunda gösterilmemiş olup, Petrol Dairesince tesbit edilmektedir* 

Umumi mütalâa : 

Uzun seneler Hükümet eliyle yapılmakta olan petrol aramalarına bilhassa hususi teşebbüs eliyle 
yeni bir hız vermek lüzumu muvacehesinde Hükümet, petrol kaynaklarımızın en kısa bir zamanda 
tesbit edilmesi ve kıymetlendirilmesi gayesiyle 12 . XI . 1952 tarihli bir Kararname neşretmiş bu
lunmakta idi. Bu kararname uyarınca Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde Petrol Kanunu tasa
rısı hazırlıklarına başlanmış ve celbedilen tanınmış petrol mütehassısının da yardımı ile bu tasarı 
ikmal edilerek Büyük Millet Meclisine sevk edilmişti. 

16 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanununun tatbikinde rastlanan güçlük
ler dolayısiyle ve yabancı şirket mümessilleriyle yapılan temaslar neticesinde kanunun bâzı mad
delerine vuzuh ve genişlikler vermek ve belirli maddelerinde de tadiller yapmak lüzumu şiddetli 
hissedilmiştir. 
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Yine tanınmış ecnebi bir mütehassısın yardım iyle hazırlanıp Büyük Millet Meclisine sunulan 

tadil tasarısı 13 Mayıs 1955 te Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmiş ve bunu takiben ye
ni kanun hükümlerine uygun olarak bir de nizamname hazırlıklarına başlanmıştır. Bu nizamname 
bugün tatbik edilmektedir. 

Bu son tadiller ve tatbikatı kolaylaştıracak Nizamname sayesinde petrol arama işlerinde yukar
da bahsolunan sürat temin edilmiş oluyor. 

Nitekim, aşağıda görüleceği veçhile, inhisarı tazammun eden arama ruhsat müracatları için 12 
şirket tarafından 187 müracaat Nizamnamenin meriyete girdiği ilk günde yapılmış bulunmaktadır. 

1955 senesi durumu: 

1955 ten beri Petrol Dairesinin faaliyeti hakkında aşağıda tavzihen malûmat verilmiştir : 

1955 malî senesi iptidasında aşağıda isimleri yazılı 6 şirket müsaade sahibi bulunuyorlardı. 
Bunlar tarih sırasiyle : , 

1. Sokoni Vakum Petrol Anonim Ortaklığı, • - • - . . 

2. N. V. De. Bataafsche Petroleum Maatschappij, ' '*• 

3. American Overseas Petroleum Ltd., \ ' '* '"••.." 

4. Esso Standard (Turkey) înc, '* _ ' " _ 

5. Deilmann Montan G,m,b,H., " . ' 

6. İstanbul Tabiî Gaz Ltd. ' 
şirketleridir. 

Bunlardan başka, 1954 senesi içinde müsaade almış olup, bilâhara feragat eden 2 şirket zikrolu* 
nabîlir. 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine vuzuh verici 
fıkraların ilâvesi lüzumu hâsıl olmuş ve bu maksatla bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarı, Büyük Mil
let Meclisince 13 . V . 1955 tarihinde kabul edilerek 21. V . 1955 tarihinde meriyete girmiştir. 

Bunu mütaakıp, kanunun son şekline uygun olarak Nizamname çalışmaları başlamış ve hazırla* 
nan tasarı Devlet Şûrasmca tetkik edildikten sonra 13 Eylül 1955 tarihinde meriyete girmiştir. 

Bir taraftan kanun tadili ve nizamname hazırlıkları yapılırken, araştırma için müsaade taleple
ri vâki olmuştur. Bu cümleden olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 15 . rV . 1955 te, Gil-
liland Oil Corporation Şirketine 22 . IV . 1955 te, Husky Oil Kumpanyasına 1 . VI . 1955 te Tide 
Water Kumpanyasına 16 . VI . 1955 te, Bolsa Chica Şirketine 6 . IX . 1955 te ve nihayet 26 . X .-
1955 te de D. D. Feldman Oil and Gas Şirketine 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı istikşaf müsaade
leri verilmiştir. 

Nizamnamenin 225 nci maddesinde arama ve işletme ruhsatnameleri istihsali maksadiyle olan 
müracaatların 14 Ekim 1955 tarihinde yapılabileceği tasrih edilmiştir. 14 Ekim 1955 günü isimleri 
yazılı 12 şirket hizalarında gösterilen bölgelerde 187 arama ruhsatı talebinde bulunmuşlardır, 
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Şirketin adı : 

1. Sokoni Vakum Petrol A. 0. 
2. Husky Oil Company 
3. N. V. De. Bataafsche Pet. Maat. 
4. Deilman Montan G, m, h, H. 
5. American Overseas Pet. Ltd. 
6. Bolsa Chiea Oil Corporation 
7. Esso Standard (Turkey) înc. 
8. istanbul Tabiî Gaz 
9. Tide Water Associated Oil Com. 

10. Türkiye Petrolleri A. 0. 
11. D. D. Fcldman Oil and Gas. 
12. Gilliland Oil Corporation 

I 

4 
8 
8 
8 
8 
1 
8 
7 
8 
2 
1 

— 

II 

—-

— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 

Bölgeler 

III 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 

V 

8 

8 

— 
3 
8 

— 
8 
8 
4 
2 

(Ek : 

VI 

4 

8 

8 
1 
8 
1 
8 
5 
3 

• — 

3 Harita) 

VII 

8 

— 

— 
1 
8 
1 

— 
2 
1 
1 

VIII 

— 

— 
— 

• , — 

— 
— 
— 
2 

— 

Talep 
yekûnu 

24 
8 

24 
8 

16 
6 

36 
9 

24 
18 
11 

3 

63 49 46 22 187 

Yapılmış olan bu 187 talepten 14 tanesi ihtilafsız olduklarından bunlar için 
23 - 25 Kasım arasında verilmiştir. 
Ruhsat verilen şirketler: 

arama ruhsatları 

Şirketin adı 
B ö l g e l e r 

5 6 7 8 

N. V. De. Bataafsche Petroleum Maatschappij 
D. D. Feldman Oil and Gas înc. 
Esso Standard (Turkey) Inc. 
Tide Wâter Associated Oil Company 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

_ __ 1 

— — ı 
— 1 — 

— 2 
1 — 

Yekûn 

2 
3 
5 
2 
2 

14 

Mütebaki 173 talep birbiri üzerine bindiğinden ve bu sebepten Kanunun 52 nci maddesi muci
bince ihtilaflı bulunduklarından, Nizamnamenin 56 nci maddesi uyarınca ihtilâfların sulh yoliyle 
halli için şirketlerle toplu ve ayrı ayrı olarak müzakerelerde bulunulmuş ve şirketlerin ihtilâflarını 
halletmek için gayretler sarf edilmiştir. 

Neticede, kendi aralarında anlaşmaya varamıyan şirketler tevzi edilecek sahalardan her şirkete 
ne kadar verilmesi hususunda dairenin teklif ve tavsiyede bulunmasını istemişlerdir. Petrol 
dairesi, kanunun petrolları süratle kıymetlendiı mek ve talebin kabulü için takdire esas olan kıs
taslar hakkındaki 2 nci ve 4 ncü maddelerini göz önünde tutarak, aşağıda gösterildiği şekilde tes-
bit ettiği saha adedini şirketlere bildirmiştir. 
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Sah» 
Şirketin adı adedi 

1. American Overseas Petroleum Ltd. 11 
2. N. V. De. Bataafsche petroleum Maatschappij 11 
3. Esso Standard (Turkey) înc. 11 
4. Sokoni Vakum Petrol Anonim Ortaklığı 11 
5. Tide "VVater Associated Oil Company 6 
6. Türkiye Petrolleri Anonim Oıtaklığı 5 
7. Deilmann Montan G. M. B. II. 4 
8. istanbul Tabiî G.az Ltd. 3 
9. Bolsa Chîca Oil Corporation 2 

10. Gilliland Oil Corporation 
11. D. D. Feldman Oil and Gas. 1 
12. Husky Oil Company. 1 

o 

68 

T'etrol Dairesince yapılan teklif kabul edilerek evvelâ 1 nei bölgedeki ihtilâflar, bilâhara V nci,. 
VI ncı ve VII nci bölgedeki ihtilâflar halledilmiştir. 14 Ekim 1955 tarihinde arama ruhsatnamesi 
almak için müracaat eden şirketlerden gerek ihtilafsız olarak ve gerekse müzakere ve sulh yoliyle 
aldıkları sahaları gösteren cetvel (Ek : 1) ve ilişik haritada ve şirketler hakkındaki malûmat ise, 
(Ek. : 2) de gösterilmiştir. Bu suretle 1 Aralık 1955 te başlıyan müzakereler 10 Ocak 1956 da nihai 
bir sonuca varmıştır. 

Halen açık olan sahalarda arama hakkı iktisabı için şirketler yeni müracaatlar yapmaktadırlar. 
Bu müracaatlar günden güne tevali etmektedir. Nitekim : 

Yukarıki 14 . X . 1955 vaziyetinden sonra müracaatlar olmuş ve bu raporun hazırlandığı 
20 . I . 1956 ya kadar munzam olarak Petrol Dairesi aşağıdaki müracaatları almıştır. 

11. 16 .1.1956 da yapılan müracaatlar 

I 

II 
V. 
VI 

VII 

Bölge 

\ Memnu 
| Serbest 

Talebedilen 

mmtaka 
» 

4 
8 
4 

19 
30 
7 

Tahminen verilebi-
' lecek saha 

__ 
6 
4 

13 
22 
7 

Tedahülsün 
saha 

3 
o 
4 
4 
1 
6 

72 52 20 
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¥ukanîp cetvelde memnu mıntaka olarak gösterilen mmtakalar şunlardı* i 

I nci bölgede (Çanakkale) ve (Çatalca) 

Bu mmtakaya talibolan şirketler, Husky Oil Company Şirketi ile Türkiye Petrolleri Anoniıt» 
Ortaklığıdır. 

Yine yukardaki tabloda, yeni taleplerin 72 adede varan yekûnu 1, II, V, VI ve VII nci mıntaka-
lara ne nispetlerde dağıtılmakta olduğu görülmektedir. Tablonun tetkikinden anlaşıldığı üzere bu 
taleplerin 20 si ruhsat verilebilir evsafta görülmüş, 52 si tedahüUü olarak muhtacı tetkik bulunmuş
tur. 

Yeni müracatlarm hangi şirketler tarafından yapılmış olduğu aşağıdaki cetvelde görülmektedir. 

Şirketin adı 
1. American Overseas Petroleum Ltd. 
2. N. V. De. Bataafsche Petroleum Maatschappij 
3. Bolsa Chica Oil Corporation 
4. Esso Standard (Turkey) Inc. 
5. Husky Oil Company 
6. İstanbul Tabiî Gaz Ltd. 
7. Sokoni Vakum Petrol Anonim Ortaklığı 
8. Tide Water Associated Oil Company 
9. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Yekûn 15 4 19 28 6 72 

1956 senesi zarfında ruhsat sahibi şirketler jeolojik ve jeofizik istikşaflarda bulunacaklarım 
ve bir kısmı petrol aramak için sondaj yeri tesbit edeceklerini beyan etmişlerdir. 1956 senesi bit
meden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyeti haricinde 4 sondaj makinesinin memleket
te faaliyete başlaması umulmaktadır. 

Petrol Dairesinin bütçe durumu: 

1956 yılı için tertibedilen bütçe gelirlerinin yekûnu 931 102,— lira ve giderlerin yekûnu da 
yine 931 102,— lira olarak tesbit edilmiştir. Geçen 1955 senesinde gelirler 669 457,— lira ve gi
derler de yine 669 457,— lira bulunmakta idi. 

B ö l g e l e r 
I II V VI VII Yekûn 

4 3 4 1 12 

8 — 4 6 — 18 
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1956 gelir ve giderlerinin ana hatlariyle taksimatı aşağıda gösterilmigti*. 

Varidat : Ur* 
1. Hazmeden yardım 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için 
2. Petrolden devlet hakkı 
3. Müteferrik varidat 
4. Teberrular l 
5. Geçen yıldan devreden nakid mevcudu 

Masraflar : 
1. Personel masraflar* 
2. Yönetim masrafları 
3. Daire hizmetleri 
4. Borçlar 

Yukardaki varidat fasıllarında görülen petrol devlet hakkının, hesabına mütaâllik tafsilât ge
rekçesinde tasrih olunmuştur. Diğer ehemmiyetli kalem olarak görülen geçen yıldan devredilen 
nakit mevcuduna gelince; bu fası'lda görülen para geçen 1955 yılînda Petrol Dairesinin mesai
sinde 1) Kanunun tadil edilmesinin beklenmesi Şûrayı Devletten çıkarılması, geçen müddet sai-
kasiyle şirket müracaatlarının imsakli davranmaları neticesinde ve daire faaliyetinin tam inkişaf
la çalışmaması itibariyle yapılan tasarruftan ibarettir. 

Masraf kısmına gelince : Masraf yekûnunu teşkil eden unsurlardan personel masrafında ge
çen seneye nazaran görülen 292 125 lira fazla fark bilhassa yeni Petrol) Kanununun değişmesi 
münasebetiyle kanunen verilen memur kadrosundan ileri gelmelktedir. 

Personel masraflarının hizmetliler ücreti faslında görülen 23 950 liralık artış bilhassa (D 
cetveli ilâvesi) bütçe tasarısının belirli sahifesinde gösterilen yeni alınacak biri teknisyen ve 
ikisi hademe olmak üzere 3 hizmetliden ileri gelmektedir. 

Yönetim masraflariyle daire hizmetleri masraflarında bir değişiklik yoktur. 

Yine personel masraflarının ecnebi personel kısmında, geçen sene gösterilmiş olan 112 500 
lira 1956 da 50 000 liraya indirilmiştir. 

Petrol1 Dairesinin 1955 ve 1956 yılları masraflarının mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. 

550 000 
160 000 

1 
1 

221 100 

931 102 

759 951 
122 651 
46 500 
2 000 

931 102 

( S. Sayısı : ?1 ) 



— 12 — 
Petrol Dairesinin 1956 bütçesinin matraflariyle 1955 masraflanmn fazlp -eksik mukayesesi 

P. M. Tahsisatın nev'i Fazlası Eksiği izahat 

305 

306 

201 11 Memurlar aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlileriyle bun

lara yardımcı personelin ücretleri 

206 11 Çocuk zammı 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekle-
riyle artış farkları karşılığı 

12 % 1 ek karşılıktır 
14 Sandık Yönetim masraflarının iştirak 

hissesi 

301 10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

30 Demirbaş 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 11 Posta ve telgraf ücreti 

Kira bedeli 

Giyecekler 

307 40 Ecnebi memleketler.yolluğu 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödene

cek tedavi masraf ve yollukları 

292 125 

23 950 

5 000 

1 000 

5 000 

1 000 

6558 sayılı K. gereğince ka
bul edilen kadrodan ileri 
gelmiştir. 

5 000 

11 773 
2 147 

62 500 Lüzum görülmediğinden nok
san talebedilmîştir. 

— 6558 sayılı Kanun gereğin-
ce kabul edilen kadrodan ile
ri gelmiştir. 

— » » 
— » » 

» 
» 

1 500 

— 2 000 

4 000 Fazla görünmekle noksan ta-
lebedilmiştir. 

2 000 » » » 
— 6558 sayılı Kanunla ilâve 

edilen memurlara yeterliği 
nispetinde masa ve iskemle 
almak için. 
Fazla görülmekle noksan ta-
lebedildi. 

» » » 
— Geçen yıl tahsisatı kâfi gel

mediği görülmekle 1 000,— 
lira fazla ücret talebedildi. 

— 6558 sayılı Kanunla ilâve 
edilen memur dolayısiyle 
daireye kâfi gelmediğinden 
yeniden bir dairenin kira
lanması. 

850 Fazla görülmekle noksan ta
lebedildi. 

12 500 » » » 

— Geçen yıla nazaran noksan 
görülmekle ilâve edilmiştir. 

846 995 85 350 
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: Yukarda kısaca arz ve izah olunan Petrol Dairesinin 1956 yılı Bütçesi hakkında yapılan tetkl* 
kat, gelir ve giderin uygun olduğu kanaatini vermiştir. 

Tasvip ve kabulü yüksek kararlarına bağlıdır. 

Petrol Dairesi Raportörü 
İstanbul Mebusu 

Nişamettin Âli Sar 

Ekler : 1) Sahaların şirketlere taksimine ait 1 cetvel, 
2) Şirketlerin vaziyetini gösterir tablo» 
3) Petrol bölge haritası, 
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Şirketin adı Tabiiyeti 

Sokoni Türk 

Bağlı olduğu 
grup Sermayesi 

Bağlı olduğu grup 
sermayesi ( + ) 

Socony - Vacum TL. 24 575 000 ta- $1. 725 114 000 
Oil Inc. mamen ödenmiştir. 

N. V. De Bat Holânda Royal Dutch 
Shell 

900 000 000 
Florin 

£ 767 580 000 

A. Ovenrseas fngiliz Caltex, Standard 100 000 $ 
Oil, California, «1 500 $ i 
The Texas Comp ödenmiştir». 

Standard Of C. The Texas 
Com. Pany sermayesi 3,5 
milyar dolar. 

Esso Stan. Amerika Standard Oil C. 
(New - Jersey) 

5 000 000 $ 
1 000 000 $ i 
ödenmiştir. 

4 641 056 283 dolar 

Deilmann Alman C. Deilmann 
Bergbau 
G. M, B. H. 

3 060 000 Mark 
«hepsi ödenmiş». 

Sermaye mevcutları 
yatırımları 
25 822 972 D. M. 

V. 
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Müracaat 
Çalıştığı memleketler bölgesi adedi 

6 . 5 . 1954 27 000 000 ton «Bağlı bulun
duğu grupun* 

24 
8 . 5 . 1954 Royal Dutch - Shell istihsali B. Amerika, Kanada, Kolombiya, I 8 

90 milyon tondur. «Bağlı bu- Venezüella, Arjantin, Mısır, En- V 8 
lunduğu grupun» donezya, Avrupa'nın muhtelif VI 8 

memleketleri, Tunus, Cezayir. 

24 
U . 5 , 1954 Standart of Calif ve the Texas B. Amerika, Cenubi Amerika, I 8 

Company yıllık istihsali Avustralya, Libya, Cezair, Fran- VI 8 
92 000 000 ton «Bağlı bulun- sa, Orta - Şark, Kanada. 
duğu grupun» 

16 
6 . 5 . 1954 95 000 000 ton «Bağlı bulun- Dünya çapında faaliyettedir. I 8 

duğu grupun» II 4 
V 8 

VI 8 
vn 8 

36 
Emslland petrol sahası, Baden I 8 
Pet. Sa. Yemen, Yunanistan ve 
ispanya, 

Türkiye'de ne 
zamandan beri 

faaliyette 
olduğu Yıllık istihsali ( + ) 

Amerika, Kanada. Cenubi-Ame-
rika, Orta - Şark, Avrupa. 

I 
V 
n 

vn 

4 
8 
4 
8 

27 . 9 . 1954 17 milyon metre küb tabiî gaz 
417 122 ton petrol. 

(S. Su>iöi : 71) 



16 ~ 
EK 

Şirketin adı Tabiiyeti 

ist. T. Gaz Türk 

Bağlı olduğu 
grup 

Parsons ve 
I. E. T. T. 

Sermayesi 

300 000 TL.ı 
«150 000 TL. 
ödenmiştir.» 

Bağlı olduğu grup 
sermayesi ( + ) 

Türkiye 
P. A. O. 

Türk 150 000 000 TL. 
104 808 000-TL. 
sı ödenmiştir. 

Husky Amerika' 
Öiİ. Comp. 

Gilliland Oil Amerika 
Corp. 

5 000 000 $ 
3 000 000 
bunun : 
«7 337 985 $ ı 
ödenmiştir.» 
1 000 000 $ Gilliland Ahmanson 
«kısmen ödenmiştir» 100 000 000 $ 

Tide Water Amerika 171 768 610 $ 
«tamamı ödenmiş
tir». 

Bolsa Chica Amerika 1 000 000 $ 
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Türkiye'de ne 
zamandan beri 

faaliyette 
olduğu 

19 . 10 . 1954 

Yıllık istihsali ( + ) 

.15 . 4 . 1955 300 000 ton. 

1 . 6 . 1955 285 000 ton. 

Çalıştığı memleketler 

Birleşik Amerika ve haricinde 
birçok petrol şirketlerine hizmet 
etmektedir. 

B. Amerika'nın 13 eyaletinde, İs
rail'de pet. arama ve işletmecili
ği ile meşgul oluyor. 

Müracaat 
bölgesi 

I 
VI 

VII 

1 
ur 
V 

VI 
vn 

I 

adedi 

7 
1 
1 

9 
2 
1 
8 
5 
2 

18 
8 

22 . 4 . 1955 250 000 ton. 

16 . 6 . 1955 10 milyon? ton 

16 . 9 . 1955 32 000 ton 

B. Amerika 
Kalif örnia 

Kanada ve B- Amerika 

Kalifornia, Texas. Oklohoma 

V 
VII 

1 
V 

VI 

I 
V 

VI 
vn 

2 
1 

s 
8 
8 
8 

24 
1 
3 
1 
1 
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14 Ekim 1955 tarihinde arama ruhsatnamesi almak için müracaat eden şirketlerin gerek ihtilafsız 
^ olarak gerekse müzakere ve sulh yoliyle aldıkları sahalar 

Şirketin ismi II III v VI VII VIII Yekûn 

American Overseas 
N. V. De. Bataafsche 
Bolsa Chica 
Deilmann Montan 
Esso Standard 
D. D. Peldman 
Gilliland Oil 
Husky Oil Comp. 
İstanbul T. Gaz 
Sökoni Vakum 
Tide Water (*) 
Türkiye P. A. O. 

a 

1 — 
3 — 
0 — 
3 — 
0 .,— 

7 — 
4 — 
0 1 

4 8 
0 3 
1 — 

- 8 
- 8 
1 8 

- 1 
4 4 
4 8 
4 5 

0 1 
1 8 
1 --
1 2 

0 

1 -
1 2 
1 ~-

0 — 
6 — 

a 

16 11 
24 13 
6 2 
8 4 

36 16 
11 4 
3 2 
8 1 

— 9 3 
— 24 11 
— 24 8(*) 
— 18 7 

187 82 

a) 14 Ekimde yapılan müracaat adedi 
b) Arama ruhsatnamesi verilmesi kararlaştırılan saha adedi 

(*) Müracaat edilip de açık kalmış sahalardan 1 İane daha alabilecek. Bugün yeri belli değü. 
1.1.1956 durumu 

(S . Sayısı : 71) 



EK : 3 





— 19 — 

' . ' . » • • • • ' 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe Encümeni 10.11.1956 
Esas No : 1/365 
Karar No : 46 

Yüksek Reisliğe 

Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı, kararlaştırılıp 
Başvekâletin 17 .XI I . 1955 tarihli ve 71-236/ 
4116 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla İş
letmeler Vekili, Petrol Dairesi Reisi ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdü
rü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1956 yılı bütçesi
ni encümenimiz namına tetkik eden raportörü
müzün hazırladığı rapor mütalâa edildikten ve 
idarenin faaliyetine taallûk eden hususlar hak
kında vâki "sualler cevaplandırıldıktan ve bu 
hususta cereyan eden müzakerattan sonra büt
çenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiş
tir. 

idarenin masraf tertiplerini ihtiva eden A/l 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
(261 645) lira fazlalıkla (931 102) lira olarak 
hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup fasıl 
ve maddeler üzerinde yapılan müzakere sonun
da 202 nci hizmetliler ücreti faslında lâyihaya 
merbut ücretli kadroları gösteren (D) işaretli 
cetvelde 1955 yılı ücretlerine yapılan zamlar 
tenzil ve yeniden ihdası lüzumu belirtilen kad
roların karşılığı bulunan tahsisatın ilâvesi ve 
209 ncu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemelere ait fasıldaki tahsisat
ta da buna mütenazır olarak tashihat yapılmak 
suretiyle mezkûr A/ l işaretli cetvel yekûnu 
encümenimizce (913 252) lira olarak kabul edil
miştir. 

îdarenin 1956 yılı varidatım gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazaran 
(261 645) lira fazlasiyia (931 102) lira olarak 

hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu 
miktarın (550 000) lirası Hazineden yapılacak 
yardımdan, (160 000) lirası petrolden devlet 
hakkı olarak alınacak mebaliğden ve (221 100) 
lirası da geçen yıldan devreden nakit mevcudun
dan terekkübetmektedir. 

A/l işaretli cetvelde husule gelen fark ile 
geçen yıldan devredecek nakit mevcudunun tes
bit edilen rakama nazaran fazla tahakkuk ede
ceği anlaşılmış bulunduğundan bu miktarların 

> Hazine yardımı olarak mevzu tahsisattan tenzili 
suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu da (913 252) 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının 1 ye 2 nci maddeleri, en
cümenimizce tesbit edilen rakam yekûnları ak
settirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri ise 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1956 malî yılı büt
çe kanunu lâyihası merbutatı cetveller ile bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkıesir 

H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Antalya 
K. Akmantar 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Öazianteb 
E. Cenani 

Reisvekili 
Kırklareli 
§. Bakay 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Antalya 
A. Tokuş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
Ş. Erker 

içel 
/. Gürgen 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
8. Ytrcalî 

Denizli 
M. Karasan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
N. A. Sav 
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îzmir 

A. Aker 
Konya 

R. Birand 
Niğde 

îzmir 
B. BUgin 

Muğla 
A. Sartoğlu 

Ordu 
A. N. Kadıoğlu B. Aksoy 

Rize 
H. Agun 

Bize 
Söz hakkım mahfuz 

t Akçal 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Ordu 
8. îsbakan 

Seyhan 
8. Barı 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Van 
K. Yörükoğlu 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalayc%oğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
S. Durak 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
S.- Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masrafları için, bağlı (A-l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (931 102) lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(931 102) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1956 bütçe yılında elde elilecok varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, başlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mebaliğden idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvel varidat, diğer taraftan bağlı 
(A-l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Maliye 
Vekâletince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1955 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun İ M a r t 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükülmerini icraya 
Maliye ve İşletmeler vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes Dr. C. Bengü 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (913 252) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(913 252) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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HÜ. 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa V. Vekili 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Ö. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
üf. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarha» 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

ikinci hısım - Personel 
masraftan 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Mukaveleliler maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

157 875 
121 500 

1 

279 376 

45 750 

112 500 

7 000 
2 000 
3 000 

12 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene© 

istenen kabul edilen 
Lira 

450 000 
121 500 

1 

571 501 
» - -

69 700 

50 000 

12 000 
2 000 
3 000 

17 000 

Lira 

450 000 
121 500 

1 

571 501 

51 850 

50 000 

12 000 
2 000 
3 000 

17 000 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı 
lacak ödemeler 
.% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları kar-
şılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Sandık yönetim masraflarına 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

9 000 
1 630 

5 000 
1 000 

16 630 

20 773 
3 777 

1 000 
1 000 

26 550 

20 773 
3 777 

1 000 
1 000 

26 550 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 25 200 25 200 

ikinci kısım yekûnu 491 456 759 951 

25 200 

742 101 

301 

303 
304 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi .masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

8 000 
5 000 
6 500 
5 000 
3 000 

1 

27 501 

6 000 
10 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

29 001 

6 000 
10 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

29 001 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

10 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 5 000 

8 000 

5 000 

8 000 

305 
306 
307 

11 
21 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

4 000 
7 000 

11 000 

20 500 
2 500 

1 000 
20 000 
25 000 

5 000 
7 000 

12 000 

25 500 
1 650 

1 000 
20 000 
12 500 

5 000 
7 000 

12 000 

25 500 
1 650 

1 000 
20 000 
12 500 

5 000 

Fasıl yekûnu 51 000 38 500 38 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
2 000 

4 000 

129 501 

2 000 
2 000 

4 000 

122 651 

2 000 
2 000 

4 000 

122 651 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 3 000 4 000 4 000 

309 Taşıt masrafları 
21 İşletme masrafları 
22 Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 3 000 3 000 3 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar • 

30 Geriverilecek paralar 1 000 1 000 1 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafın
dan ika olunacak zararların 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve masrafları 1 000 1 000 1 000 

20 îstimlnk olunacak arazilere ait 
istimlâk bedelleri karşılığı ve 
ilsrili masrafları 1 000 1 000 1 000 

30 6326 savıh Petrol Kanununun 
27, 38, 51 ve 52 nci maddeleri
nin gerektirdiği masraflar 7 000 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 9 000 9 000 9 000 
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Tahsisatın nev'i 

Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci madde
si gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve masraflar 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Hükme bağlı borçlar 

«Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1955 1956 yılı için 
\ ı 11 Hükümetçe Encümence 
ıhsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 25 000 25 000 

5 000 5 000 5 000 
2 500 2 500 2 500 

7 500 7 500 7 500 

46 500 46 500 46 500 

1000 1000 1000 
1 000 1 000 1 000 

2 000 2 000 2 000 

491 456 
129 501 
46 500 
2 000 

669 457 

759 951 
122 651 
46 500 
2 000 

931 102 

742 101 
122 651 
46 500 
2 000 

913 252 
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B - CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Hazineden yardım 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 94 455 550 000 500 000 
Yatırımlar için 0 0 0 

Fasıl yekûnu 94 455 550 000 500 000 

Petrolden Devlet hakkı 375 000 160 000 160 000 
Müteferrik varidat 1 1 1 
Teberrular 1 1 1 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 200 000 221 100 253 250 

UMUMÎ YEKÛN 669 457 931 102 913 252 
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C - CETVELİ 

Kanun numarası 

6326 
6558 

Adı 

Petrol Kanunu 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret. 

3 

4 

6 

Topograf 
Ressam 
Daktilo (Dil bilir) 

» 
» 

Doktor 
Hademe 
Bekçi 
Şoför 
Dağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

12 

625 
475 
475 
250' 
175 
150 
125 
125 
225 
175-

F. 

E - CETVELİ 

Faslın unvanı 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara, 
yardımcı personelin ücretleri 

(S. 'Sayısı : 7:1 ) 



Devre : X A A 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : \JŞ 

Maden Kanununun 156 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 
yazılı olan iki yıllık müddetin dört yıl uzatılması hakknda kanun 

lâyihası ve İktisat Encüeni mazbatası ( 1 /381 ) 

T. C. 
Başvekâlet . 9 . 1 . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 247/58 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarında yazılı olan iki yıllık müdde
tin dört yıl uzatılması hakkında İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İc
ra Vekilleri Heyetince 28 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiy-
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

2804 sayılı Kanunun mülga 7 nci maddesine göre Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü maden arama
ları yapacağı sahaların hududunu tâyin ederek İktisat ve Ticaret Vekâletine bildirilmekte ve bu ve
kâletçe de bu sahalar, iktisab edilmiş haklar mahfuz kalmak suretiyle enstitünün faaliyetine tahsis 
edilmekte idi. Maden Kanunu 2804 sayılı Kanunun bu maddesini ilga etmiş ve fakat 156 ncı mad
desiyle o tarihe kadar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce usulü veçhile aramalara başlanmış sa
halarda enstitünün bu hakkının iki yıl devamına cevaz vermiştir. Bu müddet 11 . III . 1956 tarihin
de sona erecektir. Halbuki M. T. A. tarafımdan demir, kömür ve radyoaktif madenler gibi ehemmi
yetli maden aramaları yapılan bâzı sahalardaki arama faaliyeti henüz kâfi vüsate ulaştırılamadığı 
ve bu çalışmalardan katî neticeler elde edilebilmesi için zamana ihtiyaç bulunduğu cihetle Maden 
Kanununun 156 ncı maddesinde mezkûr iki yıllık müddetin dört yıl uzatılması lüzumlu görülmüş
tür. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No. 1/381 

Karar No. 13 

17 .U . 1956 

Yüksek Reisliğe 
3 . III . 1954 tarihli ve 6309 sayılı Maden 

Kanununun 156 ncı maddesinin birinci ve üçün
cü fıkralarında yazılı olan iki yıllık müddetin 
dört yıl uzatılmasına dair İşletmeler Vekâle
tince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
9 . 1 . 1956 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve 11 . I . 1958 tarihinde encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası 
encümenimizin 17 . I . 1956, 31 . I . 1956 ve 
7 . II . 1956 tarihli toplantılarında da ilgili ve
kâletler temsilcileri huzuriyle okunup incelendi. 

Maden Kanununun 156 ncı maddesinde zikri 
geçen ve kanunun meriyet tarihinde Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından tetkikat 
ve arama ameliyatı yapılmak üzere hiçbir kim
seye tahrirî ruhsatnamesi verilmemesi karar
laştırılmış durumda olan maden sahalarının 
ceman 21 aded olduğu, bu sahalardan 7 sinde 
gereken aramaların bitirildiği ve bunların bu
lunmuş madenler meyanma alınmak üzere bu
lunduğu, geriye kalan 14 sahadan beşinde tor
yum ve uranyum gibi radyoaktif madenler, iki
sinde volfram, birinde taşkömürü, diğer altı
sında ise muhtelif madenlerin aranmakta oldu
ğu, kanun teklifi ile bunların Devlet menfaat
lerine halel vermeden Maden Kanunu ile taay
yün etmiş bulunan umumi rejime intikalini sağ
lamak maksadı güdüldüğü Hükümet temsilcile
rinin beyanlarından anlaşılmıştır. 

Bu aramalar için Devletin, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü eliyle sarf ettiği emek ve 
paraların heder olmaması ve ehemmiyetli görü
len bu 14 saha hakkında da yakın bir istik
bal d o "kati neticelere varılabilmesi için mezkûr 
Enstitünün bu sahalardaki faaliyetinin daha bir 
müddet devam ettirilmesi gerekeceği neticesine 
varılmıştır. Ancak Enstitünün, bu faaliyetlerini 
zaten Maden Kanunu ile kendisine tanınmış 
bulunan arama ruhsatnamesi alma hakkını kul
lanarak Maden Kanununun umumi rejimi içine 
girmek suretiyle idame ettirilmesi de temin olun
muştur. Bunun için bir hazırlık devresine ihti-
yacolduğu ve halen kış mevsimi içinde bulun
duğu da nazara alınarak bu müddetler Enstitü

deki ihzarat durumuna göre ve son defa olmak 
üzere iki ve bir yıl olarak tesbit edilmiştir. 
Enstitünün bu müddetler zarfında bir taraftan 
tetkikat ve aramalarına devam etmesi, diğer ta
raftan da arama ruhsatnamesi alabilmek için 
gerekli hazırlıklarını tamamlaması mümkün 
olabilecektir. Enstitünün, bu intikal hükümle
riyle tasfiyesi sağlanan ve üzerlerine hiçbir su
retle gayrın hakkı taallûk etmemiş olan sahalar
da yaptığı aramalar neticesinde bulunmuş sa
yılacak madenlerin sahaları bölmeksizin havza
lar halinde işletme hakkının Etibank'a veril
mesi isabetli olacaktır. Ayrıca memleketimizin 
ancak muayyen bir bölgesinde mevcudolan taş 
kömürünün memleket sanayiinde ve kalkınma
sındaki müstesna mevkii ve bu itibarla da Dev
let elinde bulundurulmakta olması göz önünde 
tutularak Enstitünün aramalarına tahsis edilmiş 
bulunan muayyen sahanın da biran evvel taş-
kömür işletmesini elinde bulunduran müessese 
ye tevdii lüzumlu görülmüştür. 

Tetkik olunan lâyiha, isminde ve birinci 
maddesinde yapılan değişiklikle bu maksatlara 
uygun hale getirilmiştir. 

Kanun lâyihası takdimen ve müstacelen gö
rüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Reisi 
Uşak 

H. Gedik 
Ankara 

A. Gedikoğlu 

Giresun 
T. înanç 

İstanbul 
8. Gögen 

Kırklareli 
M. Ali Ceylân 

Bu R. M. M. 
Giresun 

H. Bozbağ 
Aydın 

N. lyriboz 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
N. Bezmen 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

H. Soriyano 
Kütahya 

A. Galib Bubik 
Kütahya Sinob Van 

0. Özbilen H, 
İmzada 

. Tan , H. Durmaz 
bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 1 nci ve 
3 ncü fıkralarında yazılı olan iki yıllık müddetin 

dört yıl uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maden Kanununun 156 ncı 
maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarında yazılı 
olan iki yıllık müddet, bitimi tarihinden itiba
ren dört yıl uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 . X I I . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

İKTİSAT ENCÜMENİN TADİLİ 

3 . III . 1954 tarihli ve 6309 numaralı Maden, 
Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1. — Maden Kanununun 156 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafın
dan tetkik ve arama ameliyetı yapılmak üzere« 
2804 sayılı Kanunun 7 nci maddesine müsteniden 
hiçbir kimseye tahrirî ruhsatnamesi verilmemesi 
kararlaştırılmış olan saha ve madenler aşağıda
ki hükümlere tâbidir. 

a) Bu saha ve madenlerden toryum, uran
yum gibi radyoaktif madenlere, volfram ve taş-
kömürüne aidolanlar hakkındaki memnuniyet bu 
kanunun meriyet tarihinden itibaren iki yıl, di
ğerleri hakkında bir yıl daha devam eder. 

Mezkûr saha ve madenler için arama ruhsat
namesi, yukardaki müddetler ic'nde tkt'sat ve 
Ticaret Vekâletine müracaat ettiği takdirde, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilir. 

Taş kömür sahası, iki yıl müddet içinde İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle Ereğli Kömürleri İş 
letmesi Müesesesinin sahasına ilhak edilebilir. 

b) Yukardaki fıkralarda yazılı saha ve ma
denlerden bulunmuş sayılacak olanların işletme 
hakkı, İktisat ve Ticaret Vekâletinin tebliği tari
hinden itibaren altı ay içinde talebettiği takdir
de tercihan Etibanka verilir. 

c) Mezkûr müddetlerin hitamında veva hita
mından evvel aramalara serbest bırakılacak sa
ha ve madenler Resmî Gazete ile sahanın bulun
duğu vilâyette çıkan bir g? seteri gazete çıkmı-
yorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yapılan 
ilânlarda gösterilecek açılma tarihinden itibaren 
o saha ve madenler aramalar için serbest hale 
gelir. 

MADDE 2. 
nen. 

MADDE 3. 
aynen. 

Hükümetin 2 nci maddesi &y-

Hükümetin 3 ncü maddesi 
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Hü. Ik. E . 

Devlet Vekili Adliye Vekili 
C. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
E. Menderes \ 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
F. Köprülü N. ökmen ' 

Maarif Vekili Nafıa Vekili I 
A. Özel M. Çavusoğlu 

îktisat ve Ticaret Vekili Şıh. ve iç. Mv. Vekili 
F. Ulaş N. Körez 

Güm. ve Inh. Vekili Ziraat Vekili 
H. Hüsman E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
A. D emir er M, Tarkan 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu | 
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S. SAYISI : 105 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkında kanun lâyihası ve Münakalât ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/340) 

T. C. 
Başvekâlet 15. XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-216/4063 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Hava Meydanları İşletmeci Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında Münaka
lât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclisıe takdimi icra VekilDeri Heyetince 29 . XI . 1955 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Sivil ihava mı'eydanlariyle buralardaki tesislerin işletilmesi ve hava nakliyatı hizmetleri mül
hak bütçeli bir idare olan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü tarafından ifa edilmekte idi. 
İkinci Dünya Harbinden sonra pek büyük inkişaflara mazhar olan havayolu münakaleciğinin 
memleketimizde son senelerde 'kaydettiği ilerlemenin hızlandırılması için bu sahada temayüz et
miş memleketHerde olduğu gibi memleketimizde de aıranlhasıran hava nakliyattı ile iştigal etmek 
üzere Mr anonim ortaklık kurulması için hükümete salâhiyet verilmiştir. Bu itibarla tamamen 
ayrı bir iş ve hizmet olan 'hava meydanları işletmeciliği ile iştigal etmek üzere ayrı bir idarenin 
teşkili zarureti hâsıl olmuştur. 5367 sayılı Kanunla verilien salâhiyete istinaden Nafıa Vekâle
tince inşa edilip Vekâletimize devredilen hava meydanlarının işletilmesi, yerli ve yabancı uçak
ların meydanlardan 'emniyetle havalaraabiılmelerini ve yine emniyetle ve kolaylıkla buralara ine-
bilmeDerini temin esasına müstenM'ir. 

Bu maksatla; hava trafik kontrolü, (telekomünikasyon cihazlarının işletilmesi, alelûmum kur
tarma ve yardmı vasıtalarının daima hizmete hazır bir vaziyette bulundurulması, meydanların 
mütemadi tamir ve ısl'ahlariyle hüsnühalde bulundurulması, yolcuDarın istirahatlerinin teminine 
«muktazi (tedbirlerin ittihazı gibi esas vazifeye müteferri hizmetleri ifa etmek ü^ere bir teşkilâtın 
kurulması zaruridir. Bu teşkilâta mürettep vazifelerin müşterek mahiyeti itibariyle kurulacak 
müessesenin bir devlet işletmesi olması lâzımgıelme'ktedir. 

Hiç şüphesiz iktisadi karakter de arz «den bu hizmetlerin gelirlerin çok miahdudoimasma mu
kabil masraflarının binnispe fazlalığa daima Hazirieden yardım görmesini icabeittireceği derkâr-
dır. 
- Bu nevi devlet 'hizmetlerinin ifası için mûtat idare şekillerinden 'birisi tercih edilirken hizme
tin arz edilen mahiyetinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Şu halde hizmetin ya doğrudan doğruya Vekâlet bünyesinde teşkil edilecek bir daire tarafın
dan ifası veya bu maksatla mülhak bütçeli bir idare kurulması şıklarından birinin ihtiyari kar
şısında kalınmıştır, Yardımcı hizmetlerin Vekâlet merkez teşkilâtı marifetiyle ifası bu yoldaki 

Devre : X 
İçtima : 2 



masraflardan tasarruf bakımından hikmetin doğrudan doğruya Vekâletçe yapılması tercih edile
bilirse de bir taraftan Vekâletin asli vazifesinin umumi münakale hizmetinin tertip ve tanzimi ile 
murakabesi esaslarında temerküz etmiş olması, diğer taraftan işletme ihtiyaçlarının süratle kar
şılanması bakımlarından hizmetin mülhak bütçeli idareye tevdiinin daha doğru ve realiteye daha 
uygun olacağı neticesini vermiştir. 

Birinci madde : Yukarda izah edilen maksatlara uygun olarak Umum Müdürlüğün mülhak 
bütçeli ve hükmi şahsiyeti haiz bir müessese olduğu kabul edilmiş ve hava münakale sisteminde 
başlıca unsurlardan biri olan meydan ve telekomünikasyon hizmetlerinin âmme hizmeti olarak 
emniyetli ve verimli bir şekilde işlemesini temin maksadiyle Münakalât Vekâletine bağlanmıştır. 

Madde 2 : Hava münakalesinin her «eşit yer hizmetleri başlıca iki grup halinde mütalâa edil
mektedir. 

Bunlardan birincisi bizatihi hava meydanları ve limanlarının işletilmesi, ikincisi de hava sey
rüsefer emniyetini tesis ve tanzim eden her çeşit hava telekomünikasyon ve hava trafik kontrol 
hizmetlerinin ifasıdır. 

Beynelmilel standartlara uygun bir şekilde tatbikleri elzem olan bu iki hizmet gvupu, ba ka
nunla teşkil edilen'hava meydanları Umum Müdürlüğüne vazife olarak verilmiştir. 

Madde 3 : Teşkilât : Umum Müdürlüğün uhdesine verilmiş olan vazifeler memleket içi hava 
münakalesinin emniyet ve inkişafını teminde başlıca rol oynıyacağı gibi kanunen ifa mecburiye
tinde bulunduğumuz beynelmilel ahitler bakımından da büyük ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
Bu bakımdan ilişik kadro cetvellerinde müşahede edileceği üzere ifa edilecek hizmetin mahiyetle
rine göre lüzumlu dairelerin ve organların faaliyete geçmesi sağlanmıştır. 

Madde 4 : Bu madde ile Umum Müdüre 4 ncü dereceye kadar memurları tâyin ve tebdil etme 
salâhiyeti verilmiştir. Böylece memurları seçme ve görevlendirme hususunda Umum Müdüre ka
nunla verilmiş olan vazife ve mesuliyetle mütenasip bir salâhiyet de tanınmış bulunmaktadır. 

Ancak; bu kanun lâyihasına bağlı kadro cetv linde sadece maaşlı kadrolar gösterilmiştir. Bun
lara ilâveten bütün Türkiye'ye şâmil bir teşkilâtı bulunacak olan umum müdürlüğün çeşitli tek
nik ve işletme hizmetlerinin emniyetle ve verimli bir şekilde ifa edilebilmesi için lüzumlu kadro
ların Bütçe Kanuniyle istihsal edilecek D cetve leriyle sağlanması uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 5 : Umum Müdürün mesuliyeti her sahada.mutlak olmakla beraber modern işletmecilik 
zihniyetine uygun olarak icabına göre yerinde siratli kararlar alınmasını temin maksadiyle salâ
hiyetin ve mesuliyetin bir kısmının başlıca mesa arkadaşlarına devri derpiş edilmiştir. 

Madde 6 : Umura Müdürün yapamıyacağı tasarruflar zikredilmek suretiyle bunların 'dışında. 
kalan her türlü tasarrufu yapmıya salahiyetli o duğu ifade edilmiştir. 

Madde 7 : 5439 sayılı Kanunda olduğu gibi burada da umum müdüre, memurları istediği yev 
ve hizmetlerde kullanma salâhiyeti tanımıştır. 

Madde 8 : Bu-maddede, inzibati bakımdan Umum Müdürlük personeline tatbik olunacak ceza
lar hakkında bir nizamname yapılacağı ve komisyonun ne suretle teşekkül edeceği ve salâhiyetle
rinin şümulü tasrih edilmiştir. 

Madde 9 : Bu hüküm, yürürlükte bulunan 3424 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 
Madde 10 : Umum Müdürlüğün vazifeleri esas itibariyle iç ve dış hava münakalesinin emniyet

le sağlanmasına matuf olmakla beraber.bu hizmetlerin bâzılarının ifası münasebetiyle gelir sağ
lanması da tabiîdir. Nitekim bütün dünyada htva meydanı ve limanîrarmm işletilmesinde de bu 
çeşit varidat kaynakları geniş mikyasta göz önünde tutulmuştur. 

Madde 11 : Bu maddede. Umum Müdürlüğün, bilcümle sarfiyat ve hesabatımn 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre icra ve idare edileceği ifade edilmiş ve görülecek hiz
metin hususiyetine binaen, sarfiyata mütaallik evrakın Divanı Muhasebatça sarftan sonra vize 
edilmesi esası uygun görülerek bu hususta bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 12 : Umum Müdürlüğün yapacağı hizmetler mukabilinde alınacak ücretlerin tarifelerle 
tesıbit edileceği tasrih edilmiştir. 
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Madde 13-14 : Halen meriyette bulunan 3424 sayılı Kanunda mevcudolan hükümle* buraya alın
mış ve meteoroloji malûmatının verilme şekil ve şartlarının müştereken hazırlanacak bir talimat» 
namede belirtilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 15-16 : Umum Müdürlüğün yapacağı hizmetlerin hususiyeti göz önünde tutulmuş ve 
bu hizmetlerin ifası maksadiyle mütedavil sermaye ile işliyen bir kısım servisleri kurmaya salahi
yetli olduğu belirtilmiş ve bu işleri ortaklıklar kurmak ve ortaklıklara iştirak etmek suretiyle ya
pabileceği tasrih edilmiştir. 

Madde 17 : Süratli bir inkişaf halinde olan havacılığın meydan hizmetlerine taallûk eden ih
tiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmek maksadiyle gelecek yıllara sâri taahhütlere girişebilmek sa
lâhiyeti de tanınmıştır. 

18 - 19 ncu maddelerdeki hükümler bu Umun: Müdürlüğe müşabih diğer teşekküllerin Teşkilât 
kanunlarında mevcut hükümleri aynıdır. 

Muvakkat 1 nci ve 2 nei madde ile de yeni teşekkül eden Umum Müdürlüğün personeli, men
kul ve gayrimenkul mallarının sureti intikali prensibe bağlanmıştır. 

20 ve 21 nci maddeler de yürürlük maddeleridir. 
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Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 6 . II. 1956 

Esas No. 1/340 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında ka
nun lâyihası, hükümet mümessillerinin iştirakiy
le encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakerelerde İkinci Dünya Har
binden sonra pek büyük inkişaflara mazhar olan 
havayolu nakliyeciliğinin memleketimizde son 
senelerde kaydettiği ilerlemeler göz önünde tu
tularak bu sahada, temayüz etmiş memleketlerde 
olduğu gibi memleketimizde de münhasıran ha
va nakliyatiyle iştigal etmek üzere 6623 sayılı 
Kanunla Devlet Havayolları Anonim Ortaklığı 
kurulması hususunda hükümete salâhiyet veril
miş ve bugüne kadar Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü tarafından hava nakliyeciliği ile ifa 
edilmekte olan meydan hizmetlerinin ayrı bir 
teşekkül tarafından ifası zaruri olmuştur. 

Bu maksatla 5367 sayılı Kanunla verilmiş 
salâhiyete istinaden Nafıa Vekâletince inşa edi
lip Münakalât Vekâletine devredilen hava mey
danlarının işletilmesi yerli ve yabancı uçakla
rın meydanlardan emniyetle havalanabilmeleri 
ve yine emniyetle, kolaylıkla inebilmeleri için 
mülhak bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletme 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına da/ir kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

Hava trafik kontrolü, telekomikasyon cihaz-

Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında Münakalât 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâ
letin 15 . XII . 1955 tarihli ve 71 - 216/4063 

larının işletilmesi, alelûmum kurtarma ve yar
dım vasıtalarının daima hizmete hazır bir vazi
yette bulunması, meydanların mütemadi tamir 
Ve ıslahları ile hüsnühalde bulundurmaları, yolcu
ların istirahatlerinin teminine muktazi tedbir
lerin ihdası gibi esas vazifeye müteferri hdzmet-
leri ifa etmek üzere bir teşkilâtın kurulmasına 
zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla hazırlanmış 
olan kanun lâyihası encümenimizce de uygun 
mütalâa edilerek hükümet teklifinin bâzı mad
deleri ile ilişik cetveller tadilen ve ittifakla ka
bul edilmiştir. 

İşletme ve inşaat işlerinin tek elde bulundu
rulması encümenimizce uygun mütalâa edilerek 
bu cihetin hükümetçe tetkik edilmesi temenniye 
şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Münakalât En. Reisi M. M. 
Bilecik Afyon K. 

T. Üresin R. Çerçel 
Kâtip 
Sivas Ankara Antalya 

E. Erdinç F. Zincirkıran A. Okur 
Bitlis Edirne Malatya 

N. Barut 8, Parsoy H. özbay 

sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, 
Münakalât Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla, Münakalât 
Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • . 
Bütçe Encümeni 21 .II. 1956 
Esas No : 1/340 
Karar No :. 62 

Yüksek Reisliğe 
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Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-

silen izah edildiği üzere, evvelce mülhak bütçe
li bir idare olan ve bilâhara, münhasıran hava 
nakliyatı hizmetlerini ifa etmek üzere anonim 
ortaklık haline inkılâbeden Devlet Havayolla
rı Umum Müdürlüğü tarafından idare edilmek
te bulunan, sivil hava meydanları ile buralarda
ki tesislerin işletilmesini teminen mülhak bütçe
li Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü unvanı altında bir idarenin kurulma
sını istihdaf etmektedir. 

Memleketimizde hava nakliyatını ifa ve ha
va meydanları ile buralardaki mevcut tesisleri 
işletmek için 3424 sayılı Kanunla kurulmuş bu
lunan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü, 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkındaki 
6623 sayılı Kanunla meriyetten kalkacaktır. 

6623 sayılı Kanunla kurulmasına mezuni
yet verilen ve 1 . I I I . 1956 tarihinden itibaren 
faaliyete geçeceği anlaşılan Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı, yalnız hava nakliyatı ile iş
tigal edeceğinden, meydanların işletilmesinin 
başka bir teşekkül tarafından ifası zaruri görül
mektedir. 

Hava meydanlarının işletilmesi, yerli ve ya
bancı uçakların kolaylık ve emniyetle kalkıp 
inebilmeleri bugün başlıbaşma bir iş sahası ha
line gelmiştir. Bilhassa, hava trafik kontrolü, 
telekomünikasyon cihazlarının işletilmesi alelû-
mum kurtarma ve yardım vasıtalarının daima 
hizmete hazır bir vaziyette bulundurulması, 
meydanların tamir, ıslah ve iyi bir surette mu
hafazası ile yolcuların istirahat! erinin teminine 
matuf tedbirlerin alınması için bir teşkilâtın ku
rulması icabetmektedir. 

Bu hizmetin doğrudan doğruya Münakalât 
Vekâletince ifası düşünülebilirse de vekâletin 
vazifesinin daha ziyade umumi münakale hiz
metini tertip, tanzim ve murakabe esasları dai
resinde kalması gerektiğinden ayrı bir ihtisas 

istiyen ve ihtiyaçlarının da süratle yerine geti
rilmesi lüzumlu bulunan hava meydanları hiz
metlerinin vekâlete bağlı mülhak bütçeli bir 
Umum Müdürlük tarafından ifası daha uygun 
mütalâa edilmektedir. 

Bu sebeple encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve maddeler üzerinde yapılan tadil ve 
ilâveler nazara alınarak lâyiha yeniden tertip 
ve tanzim olunarak 39 neü maddeye merbut (1) 
sayılı cetvel, Münakale Encümeninin tadili veç
hile ve (2) sayılı cetvel ise, eneümenimizce ya
pılan kadro ilâvesiyle yeniden hazırlanarak ka
bul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Ordu 
H.lmre Ş. Bakay S. îşbakan 

Kâtip 
Balıkesir Afyon K. Antalya 

M. H. Timurtaş M. Â. Ülgen K. Akmantar 
Aydın Çankırı Çorum 

Z. TJray T. Uygur Y. Gürsel 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 
H. Turgut A. Potuoğlu E. Cenanı 

İstanbul İzmir tzm-ir 
N. Â. Sav A. Aker B. Uz 
Konya Muğla Niğde 

M. Bağnaçik A. Sarıoğlu A. N. Kadıoğlu 
Ordu Rize Rize 

R. Aksoy H. Agun 1. Akçal 
Seyhan Seyhan Siird 
S. Barı A. Topaloğlu B. Erden 
Tekirdağ Tokad Trabzon 

Z. Erataman ö. Sunar S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
/. Şener D. Akbel S. Ataman 

Zonguldak 
S. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kanun 

lâyihası 

Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı vazife ve 
hizmetleri ifa etmek üzere Münakalât Vekâle
tine bağlı hükmi şahsiyeti haiz Devlet Hava 
Meydanlan İşletmesi adı ile mülhak bütçeli bir 
Umum Müdürlük kurulmuştur. 

Vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 2. — Umum Müdürlüğün vazifeleri 
şunlardır. 

A) Devlete aidolup kendisine verilen sivil 
hava meydan ve limanlarım ve bunlara ait her 
türlü tesisleri işletir, 

B) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon ve 
hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işletir 
ve hizmetlerini ifa eder, 

C) Nafıa Vekâletinden teslim alman hava 
meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile de
vamlı tamirleri Münakalât Vekâletine aittir, 

D) Hakiki ve hükmi şahıslara ait hava 
meydan ve limanlariyle askerî meydanlan da 
anlaşmalan gereğince işletebilir, Umum Müdür
lük; yukarıki fıkralarla ilgili tesis, tevsi ve is-
lâhlan da yapmıya salahiyetlidir. 

Teşküât v 

MADDE 3. — DHM İşletmesi Umum Mü
dürlüğü bir umum müdür ve muavini ile lüzum
lu daire reisliklerinden, müdürlük ve müşavir
liklerden teşekkül eder. 

DHM İşletmesi Umum Müdürlüğüne ait ma
aşlı kadrolar ilişik (1) sayılı cetvelde bunlardan 
ihtisas yeri olan kadrolar da (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Tâyinler • 

MADDE 4. — Umum Müdür; müşterek ka
rarla, umum müdür muavini ile daire reisleri, 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Umum Mü-
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kanun 

lâyihası 

Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddeyi 
aynen kabul edilmiştir. 

Vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 2. — Umum Müdürlüğün vazifeleri 
şunlardır t 

A) Devlete aidolup kendisine verilen sivil 
hava meydanı ve limanlannı ve bunlara ait 
her türlü tesisleri işletmek, 

B) Hava seyrüsefer,• telekomünikasyan' ve 
hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işlet
mek ve hizmetlerini ifa etmek, 

C) Nafıa Vekâletinden teslim alman hava 
meydanı ve limanlarının her türlü bakımı ile 
devamlı tamirlerini yapmak, 

(Hakiki ve hükmi şahıslara ait hava mey
danı ve limanlariyle askerî meydanları da an
laşmaları gereğince işletebilir.) 

(Keza Umum Müdürlük işletmenin zarım 
kıldığı teçhiz, tesis ve tevsi ve ıslahları da Na
fıa Vekâleti ile mutabık kalarak yapmaya sala
hiyetlidir.) 

Teşkilât 

MADDE B. — DHM İşletmesi Umum Mü
dürlüğü bir umum müdür ve muavini ile lü 
zumlu daire reisliklerden, müdürlük ve müşa
virliklerden teşekkül eder. 

DHM İşletmesi Umum Müdürlüğüne ait 
maaşlı kadrolar ilişik (1) sayılı cetvelde, bun
lardan ihtisas yeri olan kadrolar (2) sayıh cet
velde gösterilmiştir. 

Tâyinler 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ftÜTÇÜ ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava Meydanları İğleimesi Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kamm lâ-

yihası 

Kurulu* 

MADDE 1. —* Bu kanunda yazılı ve hikmet
leri ifa etmek üzere Münakalât Vekâletine bağ
lı hükmi şahsiyeti haiz Devlet Hava Meydanla-
n İşletmesi adiyle mülhak bütçeli bir Umum 
Müdürlük kurulmuştur. 

Bu kanunda Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi, (DHMt) remzi ile ifade edil mistir. 

Vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 2. •— Umum Müdürlüğün vazifele
ri : 

A) Devlete aidolup kendisine verilen sivil 
hava meydanı ve'limanlarını ve bunlara ait her-
türlü tesisleri işletmek, 

B) Hava seyrüsefer, ..telekomünikasyon ve 
hava trefik kontrol cihaz ve sistemlerini islel-
mek ve hizmetlerini ifa etmek, 

O) Nafıa Vekâletinden teslim alman hava 
meydanı ve limanlarının her türlü bakımı ile 
devamlı tamirlerini yapmaktır. 

Umum Müdürlük, hakiki ve hükmi şahısla
ra ait hava meydanı ve limanları ile askerî 
meydanları da 'anlaşmaları gereğince işletebi
leceği gibi işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, 
tevsi ve ıslahları dn Nafıa Vekâleti ile mutabık 
kularak yapmaya da salahiyetlidir. 

Teşkilât 

MADDE o. — Münakalât Enenmeni nin 3 
neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tâyinhr 

MADDE 4. —- Umum Müdür; müşterek ka
rarla, umum müdür muavini ile daire reisleri, 
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m. 
müdürler, teknik ve hukuk müşavirleri ve 4 ncü 
dereceye kadar (4 ncü derece dâhil) diğer me
murlarla ücretli kadrolardan 625 lira (625) 
dâhil ve daha yukarı kadrolarda vazife gören
ler umum müdürün teklifi ve Münakalât Veki
linin tasdiki ile tâyin ve tebdil olunurlar. 

Bunların dışında kalan memur ve hizmetli
lerin tâyin ve tebdilleri Umum Müdürlükçe ya
pılır. 

Mesul muhasiplerin tâyini hususunda Muha-
sebei Umumiye Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

Umum Müdürün vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 5. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı işler umum müdür tarafından yürütü
lür. 

Umum Müdür, bu işleri salâhiyet ve mesu-
liyetleriyle birlikte kısmen veya tamamen 
umum müdür muavinine, daire reisi ve müdür
lerine yaptırabilir. 

Ancak; bu husus umum müdürün mesuliye
tini ortadan kaldırmaz. 

Vekâletin tasdikine bağlı tasarruflar 

MADDE 6. — A) Kanunlarla verilen salâ
hiyete müsteniden istikraz akdi, 

B) Avans verilmesini gerektirsin geerktir-
mesin 10 000 liradan yukarı menkul ve gayri-
menkullerin alım ve satımı, 

C) Kaza mercilerine intikal etmiş veya et
memiş 10 000 liradan fazla bir paraya tallûk 
eden ihtilâfların sulh yoliyle halli hususunda 
umum müdür tarafından ittihaz olunacak ka
rarlar Münakalât Vekilinin tasdiki ile tekem
mül eder. 

Mü. E. 

Umum Müdürün vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Vekâletin tasdikine bağlı tasarruflar 

MADDE 6. — A) Kanunlarla verilen salâ
hiyete müsteniden istikraz akdi, 

E) Avans verilmesini gerektirsin gerektir
mesin 10 000 liradan yukarı menkul ve gayri-
menkullerin alım ve satımı, 

C) Maddi veya hukuki sebeplerle kovuştu-
rulmasmda veya yüksek dereceli mercii ve mah
kemelerce incelenmesini istemekte faide olmıyan 
dâvaların açılmasında ve icra kovuşturmaların
dan vazgeçilmesinde veya taahhüdü sulh yoliyle 
halledilmesinde alınacak veya tanınacak veya 
terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği men
faatlerin 1 000 liraya kadar olanları Umum Mü
dürün kararı, 1 001 liradan 10 000 liraya kadar 
olanları Münakalât Vekilinin kararı ve 10 001 li
radan fazla olanları Devlet Şûrasının muvafık 
mütalâası üzerine alınacak müşterek kararla mu
teber olur. 

( S. Sayısı : 105 ) 



— 9 — 
B. E. | 

müdürler, teknik ve hukuk müşavirleri ve dör
düncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) 
diğer memurlar umum müdürün teklifi ve Mü
nakalât Ygkilinin tasdikiyle tâyin ve tebdil olu
nurlar. | K 

MesuSmuhasiplerin tâyini hususunda Muha-
sebei Umumiye Kanununun hükümleri mahfuz
dur. 

Umum Müdürün vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı işler umum 
müdür tarafından yürütülür. 

Umum Müdür, bu işleri salâhiyet ve mesuli
yetleri ile birlikte kısmen veya tamamen umum 
müdür muavinine, daire reis ve müdürlerine 
yaptırabilir. 

Ancak; bu husus umum müdürün mesuliye
tini ortadan kaldırmaz. 

Vekâletin tasdikine bağlı tasarruflar 

MADDE 6. — A) Kanunlarla verilen salâ
hiyete müsteniden istikraz akdi, 

B) Avans verilmesini gerektirsin veya ge
rektirmesin (10 000) liradan yukarı menkul ve 
gayrimenkullerin alım ve satımı, 

C) Bir sözleşme mevcudolsun veya olmasın 
Umum Müdürlük; devlet daireleri, müessese ve 
teşekküller, hakiki veya hükmi şahıslarla ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme 
veya icraya intikal etmemiş olan ihtilâfların 
sulh yoliyle hallinde; anlaşma veya sözleşmele
rin değiştirilmesinde veya bozulmasında; mad
di ve hukuki sebeplerle takibinde veya yüksek 
dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini 
istemekte fayda bulunmıyan dâva ve icra ta
kiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların sulh 
yoliyle halline salahiyetlidir. Bu suretle tanı
nacak veya terkin edilecek hak ve işin tazam-
mun ettiği menfaatlerin, (1 000) liraya kadar 
olanları umum müdürün kararı, (1 000) liradan 
(10 000) liraya kadar olanları Münakalât Ve

kilinin kararı, (10 000) liradan fazla olanları 
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MADDE 7. -~ Umum Müdür; teşkilâtında 
aylıkla çalışan her hangi bir memuru tâyininde-
ki usule göre, yapılması Umum Müdürlüğe ait 
bir iş ve hizmet için orada Umum Müdürlük teş
kilâtı ve boş vazife bulunup bulunmaması ile 
kayıtlı olmaksızın kadrosiyle yurt içinde diledi
ği yerde çalıştırabilir. 

İnzibat Komisyonu 

MADDE 8. — Umum Müdür veya muavini
nin reisliği altında daire reisleriyle zatişleri mü
dürü ve hukuk müşavirinden teşekkül eder. 

Bu komisyon; tâyinleri vekâlete ve Umum 
Müdürlüğe ait memurlar hakkında inzibati ka
rar ittihaz eder. 

Umum Müdürlük İnzibat Komisyonunun re
is ve azalan hakkındaki inzibati kararlar Vekâ
let İnzibat Komisyonunca ittihaz edilir. 

inzibat cezalarının.ne gibi kusur ve hâdise-
lere tatbik edileceği, nizamname ile tesbit edi
lir. 

MADDE 9. — Devlet Hava Meydanları İşlet-
m esi Umum Müdürlüğüne ait mallar devlet malı 
hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler,, 
zimmetlerine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun suiistimal edenler devlet malları 
hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep 
cezalara tabidirler. 

Varidat 

MADDE 10. ~~- Umum Müdürlüğün varidatı 
şunlardır : 

A) Hava liman ve meydanlarında konma ve 
konaklama ücretleri ile ücrete tâbi seyrüsefer 
hizmetlerinden elde edilecek varidat, 

B) Umumi hadling işlerinden sağlanacak 
varidat, 

C) Bina, arazi ve tesisattan faydalanacak
lardan alınacak her çeşit varidat, 

D) Hava telekomünikasyon hizmetinden el
de edilecek varidat, 

E) Akar yakıt ikmali, ve saire gibi hizmet
leri yapanlardan tarife ve anlaşmalarına göre 
alınacak ücretler, 

w. i. 

MA DDK f. — Hükümeti» f nm maddesi ay
nen kaimi edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. ~ Hükümetin 9 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Varidat 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ne» maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Şûrasının muvafık mütalâası üzerine alı
nacak müşterek karar ile muteber olur. 

MADDE 7. — Umum Müdür; teşkilâtında 
çalışan her hangi bir memur veya müstahdemi 
tâyinindeki usule göre, yapılması Umum Mü
dürlüğe ait bir iş ve hizmet için orada umum 
müdürlük teşkilâtı ve münnal vazife bulunup 
bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın kadrosu İle 
yurt içinde dilediği yerde çalıştırabilir. 

İnzibat Komisyonu 

MADDE 8. — İnzibat Komisyonu, umum 
müdür veya muavininin reisliği altında daire 
reisleri ile hukuk müşaviri ve zat isleri raüdü-
ründen teşekkül eder. 

Bu komisyon; tâyinleri vekâlete ve Umum 
Müdürlüğe ait memurlar hakkın la inzibatî ha
rar ittihaz eder. İnzibat Komisyonunun reis vo 
azaları hakkındaki'inzibatî kararlar; Vekâlet [ 
İnzibat Komisyonunca ittihaz edilir. I 

«inzibat cezalarının ne gibi kusur ve hâdise
lere tatbik edileceği nizamname ile tesbit edilir. 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi hü
kümetin teklifi veçhile ayn'en kabul edilmiştir. 

Varidat 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 neu maddesi 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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F) Kantin, lokanta, berber, emanet odala
rı, otobüs servis ve sair hizmetlerden elde edile
cek varidat, 

G) Hurda ve ihtiyaçtan fazla malzemenin 
satış bedelleri, 

H) Umum Müdürlüğün atelyelerinde .«dışa
rıdan alınacak işlerden temin edilecek varidat, 

î) Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lar, 

J) Teberrular, 
K) Umum Müdürlüğün yapacağı hizmetler 

karşılığı alınacak her çeşit ücretler, 

MADDE 11. — DHM İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün sarfiyat ve hesaba ti 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre ic
ra ve idare olunur. 

Ancak, bu sarfiyata mutan İlik evrakın vi
zesi Divanı Muhasebatça sarftan sonra yapılır. 

îdare, avans teminatına ait hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 83 ncü maddesinin H fıkrasına tâbi de
ğildir. 

MADDE 12. — DHM nin yapacağı hizmet
lerden alınacak ücretler tarifelerle tesbit olu
nur. 

Mahiyetleri itibariyle tarifeye bağlanmıyan 
iş ve hizmetlerden alınacak ücretler hakkında 
Umum Müdürlük anlaşma yapmaya salâhiyetli-

, dir. 
Ücret tarifeleri Münakalât Vekâletinin tas

diki ile tekemmül eder. 

Çeşitli hükümler 

PTT haklan 

MADDE 13. — Umum Müdürlük kendi ihti
yaçları için telsiz telgraf ve telsiz telefon ve 
benzeri cihazları kurmaya ve işletmeye ve bun
lar için gerekli enerji tesisleriyle umumi tele
fon tesisleri kurmaya ve bunları ücretsiz kul
lanmaya salahiyetlidir. 

MADDE 14. — A) îdare tarafından lüzum 
görülecek meteoroloji malûmatının idareye ve 

Mü. E. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi-
aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

PTT Hakları 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — DHM İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün sarfiyat ve hesabatı 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre icra 
ve idare olunur. Bu sarfiyata mütaallik evrakın 
vizesi Divanı Muhasebatça sarftan sonra yapılır. 

îdare; avans teminatına ait hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 83 ncü maddesinin H fıkrasına tâbi değil
dir. 

Ancak; umumi hedling işleri, kantin, lokanta, 
berber, emanet odası, otobüs servisi gibi hizmet
ler Muhasebei Umumiye ve Arttırma ve Eksiltme 
Kanunu hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 12. — Lâyihanın 12 nci maddesi 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 13. — Lâyihanın 13 ncü maddesi 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Lâyihanın 14 ncü maddesi 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir, i 
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hava meydanlarına verilme şekli ve şartlan,. 
DHM ve Meteoroloji İşleri umum müdürlükle
rince müştereken tanzim ve tesbit edilecek bir 
talimatnamede gösterilir. 

B) DHM ve Meteoroloji umum müdürlük
leri birbirlerinin telsiz istasyonlarından karşı
lıklı anlaşma ile istifade ederler. 

MADDE 15. — DHM Umum Müdürlüğü aşa
ğıda yazılı işlerle v& hizmetler için mütedavil 
sermaye ile işliyen servisler kurabilir. 

A) Umumi hadling işleri, 
B) Kantin, lokanta, berber, emanet oda

ları, otobüs servisi ve sair benzeri hizmetler. 
C) DHM Umum Müdürlüğü atelyelerinin 

hariçten aldığı işler için yapacağı hizmetler, 
Kurulacak servislerin faaliyeti için Uüzum-

lu sermaye; DHM Umum Müdürlüğü bütçesi
ne konulan tahsisatla temin edilir. 

Mütedavil sermaye ile çalışan servislerin iş
letme ve personel masrafları bu sermayeden 
ödenir. 

Bu servisler hariçten de iş alabilir. 
Safi hasılat veren servislerin kârı kendile

rine tahsis olunan mütedavil sermayenin üç 

MADDE 15. — Umııın Müdürlüğe ait vasıta 
ve cihazlar askerî fabı-ükalanda maliyet fiyatı
na tamir ve ıslah edilebileceği gibi müstaeeleu 
lâzım olacak cihaz, vasıta ve yedek parçalar 
askerî depo ve 'ambarlardan maliyeti ile temin 
olunur. Bu tarzda yaptırılacak tamirat ile alı
nacak malzeme bedelleri -mezkûr fabrika ve de
polarda usullü veçhile nakden ödenir. 

MADDE 16. — Umum Müdürlüğün işlettiği 
hava meydanlları ve uçuşa yardımcı tesisler 
çevrelerinde Münakalât ve Nafıa vökâletlerin-
ce müştereken tâyin edilecek saha dâhilinde 
izin alınmadıkça bina yapmak, ağaç ve direk 
dikmek, uçuş emniyetine tehlike verebilecek ve 
radyo muhaberatını kesecek veya bozacak sair 
tesisler vücuda getirmek yasaktır. 

Münakalâlt Vekâleti, hava meydanları ve 
uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniye
tini tehlikeye düşürebilecek bina, ağaç, direfc 
ve saire gibi tesisleri kaldırabilir. Bu takdirde 
mülk sahipleri muhik 'bir tazminat istemeye sa
lahiyetlidirler. 

MADDE 17. — Hükümetin 15 nci maddesi 
17 nci madde olarak değiştirilmiştir. 

Talibi ibulunmıyan ve işletmece yapılması za
ruri olan ahvale îmunllıasır olmalk üzere D. H. 
Umum Müdürlüğü aşağıda yazılı işlerle hizmet
ler için mütedavil sermaye ile işliyen servisler 
kurabilir. 

A) Umumi hadling işleri, 
B) Kantin, lokanta, berber, emanet odala

rı, otobüs servisi ve sair benzeri hizmetler, 
C) D. H. Umum Müdürlüğü ately elerinin 

haliçten aldığı işler için yapacağı hizmetler, 
Kurulacak servislerin faaliyeti için lüzumlu 

sermaye; DHM Umum Müdürlüğü bütçesine ko
nulan tahsisatla temin edilir. 

Mütedavil sermaye ile çalışan servislerin iş
letme ve personel masrafları İm sermayeden 
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MADDE 15. — Umum Müdürlüğe ait vasıta 
ve cihazlar Millî Müdafaa Vekâletine bağlı fabri
kalarda maliyet fiyatına tamir ve ıslah edilebile
ceği gibi müstacelen lâzım olacak cihaz, vasıta ve 
yedtek parçalar askerî depo ve ambarlardan ma
liyet fiyatiyle satınalmabilir. Bu tarzda yaptırı
lacak tamirat ile alınacak malzeme bedelleri mez
kûr fabrika ve depolara usulü veçhile nakten 
ödenir. 
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misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine ek
lenir. 

Ve fazlası DHM bütçesine irat kaydolunur. 
Mütedavil sermayeden yapılan sarfiyat Mu-

hasebei Umumiye Kanunu, Artırma, Eksiltme 
ve îhale Kanunu hükümlerine ve Divanı Mu
hasebat vizesine tâbi değildir. 

Nakit ve ayniyat hesap işleri mütedavil ser
mayeli idareler için mevcudolan hesap ve ayni
yat usullerine göre yürütülür. 

Mütedavil sermaye ile çalışan servislerin, 
müdür ve muhasebecileri hesabat ve muamelât
tan müştereken mesuldürler. 

MADDE 16 — Yukarıki maddede sayılan 
işleri Umum Müdürlük, ortaklıklar kurarak ve
ya mevcut ortaklıklara iştirak ederek de yapa
bilir. 

MADDE 17. — DHM Umum Müdürlüğü 2 
nci maddede yazılı işlerin ifası maksadiyle lü
zumlu malzeme, teçhizat ve vasıtalar temini için 
her yıl ödenecek miktarı o yılın varidatının 
% 50 sini geçmemek şartiyle üç yıla kadar ge
lecek yıllara geçici taahhütlere girişebilir. 

MADDE 18. — DHM Umum Müdürlüğünün 
ihtiyacı olup da belediye sınırı dışında bulunan 
ve üzerinde sabit tesis olmıyan Hazinenin hu
susi mülkiyetinde veya devletin hükmü tasar
rufu altında bulunan arazi, isteği üzerine Ha
zinece parasız olarak DHM Umum Müdürlü
ğüne tahsis olunur. 

MADDE 19. — DHM Umum Müdürlüğüne 
ait hava meydan ve limanları ile sair tesislerde, 
şehir ve kasabalar haricindeki iş yerlerinde va
zife gören memur ve müstahdemlerden icabe-
denlerin kendileri ve aileleriyle birlikte otur
maları için idarece ikametgâh yaiptırılabilir. Bu 
binaların kira bedelleri ve kiraya* verme şe
killeri ve sureti idaresi DHM ce hazırlanacak 
ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
talimatnameye göre yapılır. 

| Mü. E. 

ödenir. Bu servisler hariçten de iş alabilir. 
Safi hâsılat veren servislerin kârı kendileri

ne tahsis olunan mütedavil sermayenin üç mis
line baliğ oluncaya kadar sermayelerine ekle
nir. Ve fazlası DHM bütçesine irat kaydolunur. 
Mütedavil sermayeden yapılan sarfiyat Muha-
sebei Umumiye Kanunu, Artırma, Eksiltme ve 
îhale Kanunu hükümlerine ve Divanı Muha-

j sebat vizesine tâbi değildir. 
| Nakit ve ayniyat hesap işleri mütedavil ser

mayeli idareler için mevcudolan hesap ve ayni
yat usullerine göre yürütülür. 

Mütedavil sermaye ile çalışan servislerin 
müdür ve muhasebecileri hesabat ve muamelâta 
tan müştereken mesuldürler. 

MADDE 18. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
18 nci madde olarak değiştirilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümetin 17 nci maddesi 
19 ncu madde olarak değiştirilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 18 nci maddesi 
20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
21 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

| 
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MADDE 16. — Umumi hedling işleri, kan
tin, lokanta, berber, ematfet odası, otobüs servisi 
ve benzeri hizmetlerden elde edilecek varidat bir 
taraftan varidat bütçesine irat diğer taraftan bu 
hizmetlerle ilgili tertiplere Umum Müdürlükçe 
tahsisat kaydolunur. 

MADDE 17. — DHMÎ Umum Müdürlüğü 
ikinci maddede yazılı işlerin ifası maksadiyle lü
zumlu malzeme, teçhizat ve vasıtalar temini için 
her yıl ödenecek miktarı, hazine yardımı hariç 
ve yılın varidat tutarının % 50 sini geçmemîek ve 
Münakalât Vekilinin tasvibi alınmak sartiyle üç 
yıla kadar gelecek senelere sâri taahhütlere giri
şebilir. 

MADDE 18. — DHMÎ Umum Müdürlüğünün 
ihtiyacı olup da belediye sınırı dışında bulunan 
ve üzerinde sabit tesis olmıyan hazinenin hususi 
mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan arazi, Devlet Vekâletinin muva
fakati ile hazinece parasız olarak DHMÎ Umum 
Müdürlüğüne tahsis olunur. 

MADDE 19. — Lâyihanın 19 ncu maddesi 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 1. —6623 sayılı Ka
nunun muvakkat 6 ncı maddesi gereğince Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığına intikal ede
cekler dışında kalan Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün maaşlı memurları müktesep hak-
lariyle DHM Umum Müdürlüğü kadrolarına in
tikal ederler. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Mülga Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğünün 6623 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesi gereğince 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığına devre
dilecek olan bütün hak ve vecibeleri ve menkul 
ve gayrimenkullerinden hariç kalanları DHM 
İşletmesi Umum Müdürlüğüne intikal eder. 

MADDE 20. — Bu kanun 1 Mart 19Ş6 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 21, — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . XI . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili, 
ve Hariciye V. V. 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

ve Millî Müdafaa V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Mü, E. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin 2 nci 
muvakkat maddesi 1 nci muvakkat madde ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Hükümetin 20 nci maddesi 
22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 21 nci maddesi 
23 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavu§oğlu 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeelr Vekili 
S. Ağaoğlu 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Türk Havayol
ları Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı 
Kanunun muvakkat 6 ncı maddesi gereğince 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığına intikal 
edecekler dışında kalan mülga Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğünün maaşlı memurları mükte
sep haklariyle DHMÎ Umum Müdürlüğü kadro
larına intikal eder. | 

MUVAKKAT MADDE 2. — Lâyihanın mu
vakkat 2 nci maddesi hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Mülga Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtında 
müstahdem iken bu kanunla kurulan DHMÎ 
Umum Müdürlüğü kadrolarına intikal edecek
lerin 1956 yılı Mart ayma ait maaş ve istihkak
ları yeni bir tâyin mnamelesine lüzum kalmak
sızın almakta oldukları miktarlar üzerinden 
DHMÎ Umum Müdürlüğü bütçesinin alâkalı ter
tiplerinden ödenir. 

MADDE 20. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü kadroları 

} . 

2 
3 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
7 
8 
3 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Daire Reisi 
Teknik Müşavir 
Mühendis 

» 
Mimar 
Uzman 
Teknisiyen 

» 
Ressam 
Hukuk Müşaviri 
Sağlık Servisi Müdürü 
Müdür 

» 
» 

Müdür Muavini 
» » 

Kısım Amiri 
» » 

Aded 

1 
1 
4 
2 

11 
4 
1 
8 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

Maaş 

125 
100 
100 
90 
90 
70 
90 
90 
70 
60 
50 

100 
90 
90 
80 
70 
80 
70 
70 
60 

D. 

8 
9 

10 
111 
9 

10 
11 
9 
6 
7 
7 

10 
3 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Şef 
» 

Sekreter 
» 

Teknik memur 
Memur 

» 
Sağlık memuru 
Malzeme Depo Müdürü 

» » » 
Genel Depo Müdürü 
Ambar memuru 
Meydan Başmüdürü 
Meydan Müdürü 

» » 
» » 
» » 

Aded 

2 
2 
1 
2 
2 

23 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
5 
5 

Yekûn 124 

Maaş 

50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
40 
70 
60 
60 
35 

100 
90 
80 
70 
60 

118 

[2] SAYILI CETVEL 

İhtisas yerleri 

D H M İşletmesi Umum Müdürlüğü kadrosu 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Umum Müdür 
Daire Reisi 
Teknik Müşavir 
Mühendis 

» 
Mimar 
Uzman 

3 Meydan Başmüdürü 

1 
4 
2 

11 
4 
1 
8 
2 

125 
100 

90 
90 
70 
90 
90 

100 
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D. 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
4 
8 
4 
5 
6 
7 

Münakalât Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Umum Mü
dürlüğü kadroları 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş I D, 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Seyrüsefer Dairesi Reisi 
işletme Dairesi Reisi 
Malzeme Dairesi Reisi 
Teknik müşavir 
Y. Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Ressam 
Hukuk Müşaviri 
Müdür 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

12 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

125 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
70 
90 
50 
90 
80 
70 
60 

Memuriyetin nev'i Aded Maa^ 

Müdür Muavini 

Kısım Âmiri 

8 Şef 
9 » 

10 Sekreter 
11 » 
9 Memur 

10 •» 
11 » 
3 
5 
6 
7 

Meydan Başmüdürü 
Meydan Müdürü 

1 
1 
4 
6 
2 
2 
1 
2 
2 

25 
5 
2 
8 

10 
10 

70 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 

100 
80 
70 
60 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded - Maaş 

2 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
4 
3 

Umum Müdür 
Seyrüsefer Dairesi Reisi 
işletme Dairesi Reisi 
Malzeme Dairesi Reisi 
Teknik Müşavir 
Mühendis 

» 
Mimar 
Meydan Başmüdürü 

1 
1 
1 
1 
2 

12 
6 
1 
2 

125 
100 
100 
100 
90 
90 
70 
90 

100 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Münakalât Encümenin (1) sayılı cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

} . 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
4 
3 

Memuriyetin nev'i 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Seyrüsefer Dairesi Reisi 
İşletme Dairesi Reisi 
Malzeme Dairesi 
Teknik Müşavir 
Y. Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Meydan Başmüdürü 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

12 
6 
1 
2 

Maaş 

125 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
70 
90 

100 

• • * • 
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1956 Yılı 

Devlet Hava Meydanları 
İşletme U. M. Bütçesi 



Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /417) 

T. C. 
Başvekalet 14 . 11 . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-306/650 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . II . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

F. M. 
0 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

\ 

201 Maaşlar : « 
11 Merkez memurları maaşı : f 

Teşkilât Kanununa göre alman kadro adedi 74 olu^, bunun 30 adedi L cetveline alın
mıştır. Fiilî kadro adedi 44 aded olup 12 aylik ımaaş tutarı 220 800 liradır. 5 aylık 
tahsisat tutarı 92 000 lira ile birlikte merlkez memurları maaşı yıllık 312 800 lira 
konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Teşkilât Kanunun'a göre alman kadrodan vilâyetlere tefrik edilen fiilî kadro adedi 
44 olup bunun 20 adedi L cetveline alınmıştır. Fiilî kadro adedi 24 tür. 12 aylhk 
maaş tutarı 106 800 liradır. Beş aylik tahsisat tutarı 44 500 lira ile birlikte taşra 
memurları maaş yıllığı 151 300 lira olarak konulmuştur. 

202 21 Ücretler : 
Merkez hizmetlileri ücreti : <* 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü merkez hizmetlerinde istihdam 
edilecek D cetveline dahil1 hizmetliler sayılarak aded olarak tesfcilt edilmiş olup 12 ay
lık ücret karşılığı olarak 2 844 900 lira tahsisat konulmuştur. Ayrıca beş aylıik tah
sisat için de 1 185 375 lira ki, ceman 4 030 275 lira tahsisat konulmuştur. 

22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 

Bu tertip işletmede lüzumlu altı uzmanın istihdamları müddetince ücretlerinin öde-

( S. Sayısı : 106 ) 



ndbilüiesi için yıMık tahsisat tutarı olarak 48 750 lira konulmuştur. Buna 1956 yılı 
içinde ödenecek 4 aylık tahsisat 19 500 liranın ilâvesiyle merkez geçici hizmetlileri 
ücreti tuitarı 68 250 liraya baliğ olmuştur. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Maddenin muhafazası için bir lira tahsisat konulmuştur. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılaca'k zam ve yardımlar : 
11 Merkez memurları çocuk zammı : 

Fiilî kadroda mevcut 44 memur bulunduğundan bu kadrolara alınacak çocukDu me
murların zamlarını karşılamak üzere 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler fiilî kadrosunda istihdam edilecek 24 memurun tahakkuk edecek çocuk 
zamlarına ödenmek üzere 3 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Merkezde istihdam edilecek memurların yıl içinde doğacak çocukları için gerekli 
ödeme yapılabilmesi için 1 000 lira (tahsisat konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler teşkilâtında çalıştırılacak memurların doğacak çocukları için gerekli öde
me yapılmak üzere 600 lira konulmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Yıl içinde vukuu muhtemel ölümler için 3 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Vilâyetler memurlarının yıl içinde vâki olacak ölümleri için 1 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

40 Yakacak zammı : '~" 
1 500 ve daha fazla ̂ rakımlı mmta'kalarda istihdam edilecek memurlara ödenmek üze
re 250 lira tahsisat »konulmuştur. ' *' ş"" ; 

Ecnebi dil bilenler* 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfattı : 
Faslın muhafazası için bir lira konulmuşjtur. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
11 % 5 emekli aidatı ile % 25 ve % 100 ler in karşılıkları : 

Maaş ve ücretler tertibine konulan tahsisatların % 5,5 üzerinden hesaplanarak 
174 500 lira tahsisat konulmuştur. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
* 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin F fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına 

ödenecek karşılıklar için 31 728 lira tahsisat konulmuştur. 
13 Emekli ikramiyeleri : 

1956 yılı içinde tekaüde sevk edilecek memurlara ödenmek üzere 15 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı T. C. Emekli Kanununun 25 nci maddesi gereğince ödenecek sandık yöne
tim masrafı olarak 15 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödenekler : 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

(8. Sayı» : 106 ) 



M. 

Temsil tahsisatı : 
Umum Müdüre her ay 150 lira olarak (5027 No. lı) Kanun gereğince ödenecek tah
sisat tutarı olup bir yıllığı 1 800 lira olarak teklif edilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim maaşları : 
1951 yılma kadar Devlet Havayollarından emekliye sevk edilenlerden beş kişiden biri 
emekli maaşı, dördü hizmeti ahire zammı almakta olup bunların yıllık tutarı olan 
3 460 lira tahsisat konulmuştur. 

Yönetim masrafları : 
10 Kırtasiye : 

Yeni teşekkül etmiş olan işletmenin kırtasiye masraflarını karşılamak üzere tasarruf 
gayesi de nazara alınarak asgari olarak 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Tahmin edilen ihtiyacın asgarisi nazara alınarak 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Tahmin edilen ihtiyacın asgarisi hesaplanarak 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Yeni teşekkül etmiş olan işletmenin Öteberi masrafları ihtiyacının karşılanabilmesini 
teminen 10 000 lira tahsisat konmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Merkez teşkilâtının aydınlatma masraflarını karşılamak üzere tahmin edilen ihtiya
cın asgarisi hesaplanarak 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Merkez teşkilâtının ısıtma masrafı olarak hesaplanan miktann asgarisi 3 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : ' 

Vilâyetler teşkilâtında kullanılacak olan kırtasiye masraflarının karşılanması için 
8 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Yeni ihdas edilecek vilâyetler teşkilâtının zaruri olan döşeme ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere asgari hesap üzerinden 25 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Vilâyetler teşkilâtının demirbaş ihtiyaçlarının asgarisini karşılamak üzere 30 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

40 öteberi masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtının öteberi masraflarını karşılamak üzere ihtiyacın asgarisi hesap
lanarak 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

50 Aydınlatma : 
Vilâyetler teşkilâtının büro ve meydanlarının tesisat ve aydınlatma ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere 75 000 lira tahsisat konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Yeşilköy ve Esenboğa terminal binalarmdaki kalorifer tesisatları çalıştıkları zaman 
beheri günde vasati 1 200 litre mazot sarf etmektedirler. Aynı meydanlardaki büyük 
hangar ısıtma tesisleri ise beheri günde 800 litre mazot yakmaktadırlar. Bu tesisleri 
yıllık çalışma günleri vasati 180 kabul edildiği takdirde meemu mazot sarfiyatı 



2 X (1 200 + 800) X 180 — 720 000 litre olur. Litresi 40 kuruştan para tutarı 
720 000 X 40 = 288 000 lira olur. 
Kışın işletmeye açık olan diğer binaların soba teshinleri ve kömür sarfiyatları dikkat 
nazara alınarak bu tertibe 300 000 lira tahsisat konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve taşra teşkilâtının çeşitli matbu evrak, defter ve sair ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere asgari olarak 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

304 Posta, telefon ve telgraf ücret ve masrafları : 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 

Yeni kurulmuş bulunan işletmenin her türlü muhaberatının posta ve telgrafla yapılma
sı zaruretine binaen 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Vilâyetler teşkilâtının zaruri olan posta ve telgraf masraflarını karşılamak üzere 1 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün geçen yıllarki telefon masrafları dikkat na
zara alınarak Meydanlar İşletme Umum Müdürlüğüne intikal eden hizmetler ile yeniden 
bu Umum Müdürlüğe verilen trafik kontrolü hizmetleri ihtiyaçları için asgari 
olarak 8 000 lira tahsisat konulmuştur. < 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün geçen yıllarki telefon masrafları dikkat na
zara alınarak Meydanlar İşletme Umum Müdürlüğüne intikal eden hizmetler ile yeniden 
bu Umum Müdürlüğe verilen trafik kontrolü'hizmetleri ihtiyacı için asgari olarak 30 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

305 Kira bedeli : 
11 Merkez : 

Bu fasıla umum müdürlüğün 1956 yılında yalnız iki daire kiralanmasını temin için as
gari 24 000 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Vilâyetler : 
Tesisler için kiralanacak yerlerin yıllık kiralarını karşılamak üzere 10 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
D cetvelinde mevcut kadrodan 668 personelin senede bir elbise, bir çift ayakkabı ve bu yıl 
için temini zaruri olan palto ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

307 Harcırahlar : 
10 Daimî vazife harcırahı : 

1956 yılı içinde yeniden alınacak personel ile meydanlar arasında nakil ve tâyinleri ic
ra edilecek memurların masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
İşletmenin yeni kurulmuş olması bakımından meydanların çalışmalarını mahallerinde 
kontrol ve teftiş gayesiyle vazifelendi rileceklere ödemek üzere bu maddeye 45 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 
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Ecnebi memleketler harcırahı : 
1956 yılı içinde ecnebi memleketlere gönderilmesi düşünülen iki kişinin harcırahlarını 
karşılamak üzere 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Ecnebi azman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Sivil havacılık faaliyetinin temeli olan ve hava seyrüsefer emniyeti bakımından birinci 
derecede önemli bulunan hava meydanlariyle hava telekominikasyon sisteminin beynel
milel standartlara ve âzası olarak mukarreratım tatbik ile mükellef, bulunduğumuz 
ICAO Teşkilâtının esaslarına uygun bir şekilde işletilmesi maksadiyle lüzumlu organi
zasyonun kurulması, işletilmesi ve personelin teknik eğitimlerinin sağlanması için Ame
rikan ICAO Teşkilâtı kanaliyle ve her türlü döviz masrafları mezkûr teşkilât tarafından 
ödenmek üzere getirtilecek olan Amerikalı uzmanlardan sekiz adedinin Türkiye'deki ya
şama ve zaruri masraflariyle seyahat masraflarını karşılamak üzere 165 000 lira tahsi
sat konulmuştur. Beher uzmanın Amerika'dan Türkiye'ye kadar şahsi eşyası dahil tay
yare nakliye ücreti, ev eşyasının nakli, Türkiye'de günde 33 liradan yevmiyesi ve Tür
kiye içinde yapacağı vazife seyahatleri ve mukavelesine göre diğer zaruri masrafları ye
kûnu 20 800 lira olmak üzere bu tahsisat hesaplanmıştır. 

Tedavi masrafları ve harcırahlar : 
Merkez 
Memurların tedavi masraflariyle tedavi maksadiyle icabedecek harcırahlarının karşıla
nabilmesi için 3 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Vilâyetler : 
Memurların masraflariyle tedavi maksadiyle icabedecek harcırahlarının karşılanabil
mesi için 3 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Taşıt masrafları : 
Umum müdürlük merkezinde bulunacak bir otomobil işletme masrafı olarak : 
Umum Müdürlük merkezinde bulunacak bir otomobil işletme masrafı olarak bir yıl için 
2 000 lira konulmuştur. 

Umum Müdürlük merkezinde bulunacak bir otomobilin bakım ve onarımı için 1 000 li
ra konulmuştur. 

Fasılda adı geçen her çeşit motorlu vasıtanın elektrojen grupunun akar yakıt olarak 
işletme sarfiyatı olup tahminler aşağıdaki şekildedir : 
işletmede bulunan ve işletmeye açılacak olan meydanların elektrojen gruplarının yıl
lık mazot sarfiyatı 591 300 kilo; dizel motorlu yolcu otobüslerinin (6 aded) senelik 
mazot ihtiyacı 80 000 kilo olup ceman 671 300 kilodur. Kilosu 31 kuruştan 200 000 lira
ya baliğ olur. Meydanlarla şehirlerarasında personeli taşımak için benzin motörü ile 
mücehhez 17 otobüs, 11 kamyon, 4 kamyonet ve 20 panalin senelik benzin sarfiyatı 
180 000 kilogram olup kilosu 68,30 kuruştan 123 000 liraya baliğ olur. Meydan hizmet
lerini ifa etmek üzere 5 traktör, 3 vinç, 8 yangın arabası, 1 huber grayder, 7 sıhhiye 
arabası, 4 arazözün senelik benzin sarfiyatı 40 000 kilo olup kilosu 68,30 kuruştan 
28 000 liraya baliğ olur. 
Yukarda sayılı vasıtaların yıllık yağ ihtiyacı 40 000 litre olarak hesaplanmış olup lit
resi 87 kuruştan 31 000 liraya baliğ olur ki ceman 390 000 lira eder. 
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32 
Umum Müdürlüğün bütün Türkiye'ye dağılmış olan meydan ve telekomünikasyon 
sistemlerindeki her çeşit makine ve motorlu vasıtanın tamir ve bakım masraflarıdır ki 
dışardan satmalma imkânları mahdudolduğundan bunların gayet dikkatle bakılmaları 
ve lüzumlu tamirlerinin zamanında yapılması icabetmektedir. Bu maksatla 6 aded di
zelli otobüslerin tamiri ve bakımı için 30 000 lira, 17 aded benzin motorlu otobüsün 
bakım ve tamiri için 50 000 lira, kamyon, kamyonet, kaptı kaçtı ve jeeplerin yıllık ta
miratı ve bakımı için 15 000 lira, 20 aded jeep panalin yıllık revizyonları için 20 000 
lira, Yeşilköy ve Esenboğa'daki kuvvet santralleriyle'bütün diğer elektrojen grupları 
tamir ve bakımı için 92 000 lira hesabolunmuştur ki ceman 207 000 liraya baliğ olur. 

50 Çeşitli işletme masrafları : 
R cetveli izahında açıklanmış olan ve hava meydanlariyle hava telekomünikasyon sis
teminin işletilmesi için zaruri olan çeşitli işletme hizmetlerini ifa rnaksadiyle 50 000 li
ra tahsisat konulmuştur. 

Temsil masrafları : 
Yeni teşekkül etmiş olan işletmenin bu faslı ilgilendiren mütenevvi masraflarını kar
şılamak üzere 3 ,000 lira teklif edilmiştir. 

Artırma eksiltme, ihale komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur masrafları : 
Çeşitli satmalmalar için kurulacak komisyon üyelerinin huzur haklarını karşılamak 
üzere 400 lira tahsisat teklif edilmiştir. « 

Sıhhi malzeme : 
Meydanlarda vukuu muhtemel kaza, ve hastalıklar esnasında ilk yardım ve müdahale
yi temin rnaksadiyle alınacak sıhhi malzemeler için 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Taşıma masrafları : 
Merkezden meydanlara ve meydanların kendi aralarında yapılacak çeşitli taşıma mas
raflarını karşılamak üzere 10 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Vergi ve resimler : 
Meydanlar işletmesinin her türlü çalışmalarını mümkün kılacak kanuni vergi ve re
simlerinin ödenmesi için 20 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. ^ 

Faiz, acyo ve para taşıma masrafları : 
Merkezden meydanlara ve meydanlardan merkeze sevk ve celbi gereken para, havale 
ve sairenin bankaca alman masraflarını karşılamak üzere 5 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. « 

Mahkeme masrafları : 
Umum müdürlüğü ilgilendiren her türlü mahkeme hare ve masraflarını karşılamak 
üzere 7 000 lira tahsisa/t teklif edilmiştir. 

Pasif korunma masrafları : 
Faslın muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 

# 
Yayın masrafları : 

10 Satmalma ve abone : 
İşletmenin gerekli neşriyatı takibedebilmesi için zaruri olan satmalmaları karşılamak 
üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. 
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20 Başka her çeşit masraflar : 
işletmenin propagandası için afiş, reklâm, ilân ve sair masraflariyle satmalma ve abo
ne masrafları dışında kalan ödemeleri karşılamak üzere 5 000 lira tahsisat konul* 
muştur. 

452 Kurs ve staj masraflar] : 
10 Staj için yabancı mmeleketlere gönderil ecek personelin harcırah lariyle her çeşit 

masrafları : 
Süratle gelişen havacılıkta kullanılan aletle iniş ve seyrisefer yardımcılariyle tele-
kominikasyon cihaz ve sistemlerini kurmak, işletmek ve takımlarını idame ettirmek 
üzere bu mevzuda memleket dâhilinde yetiştirilmesi mümkün olmıyan en mühim 
branşlardan bâzı elemanların memleket dışında yetiştirilmesi zarureti vardır. Ancak 
âzami tasarruf gayesiyle bu yıl bütçeye sembolik mahiyette olarak 6 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

453 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Paslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 

454 6085 sayılı Kanun gereğince ödenecek sigorta ücreti : 
Faslın muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
10 Hava trafik kontrol kursu umumi masrafları : 

Memleket dâhilinde açılmış olup devam ettirilmekte olan hava trafik kontrol kursu
na iştirak edeceklerin yolluk, yevmiye ve sair masrafları için asgari olarak 10 000 li
ra tahsisat konulmuştur. 

20 Yurt içinde kurs ve staja tâbi tutulacak personelin her çeşit masrafları : 
Gayet teknik bir mahiyet arz eden hava telekominikasyon sisteminin işletilmesi için 
lüzumlu elemanların ucuz ve verimli şekilde memleket dahilindeki Millî Müdafaa Ve
kâleti teknik eğitim okullarında yetiştirilmesi hususunda mezkûr vekâletle mutaba
kata varılmış olduğundan yalnız seyahat masraf ve yevmiyeleri ödenmek üzere İz
mir'deki teknik okullarda kursa tâbi tutulacak elemanların masrafları karşılığı olarak 
bütçeye 10 000 lira tahsisat konmuştur. 

501 Geceli yıl borçları ; 
Mülga Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün melhuz borçları için 10 000 lira tah
sisat konulmuştur. 

502 Eski yıl borçları : 
10 (1951 - 1954) yılları borçları : 

Mülga Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden intikali melhuz borçları karşılamak 
üzere 1 999 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 (1937 - 1950) yılları borçları : 
Maddenin muhafazası için bir lira tahsisat teklif edilmiştir. 

506 Karşılıksız borçlar : ^ 
Paslın muhafazası için bir lira tahsilat teklif edilmiştir. 

701 Meydanlar, istasyon binaları, hangar ve atelyeler, pist tamiratı ve küçük yapılar: 
10 Meydan binaları, hangar ve atelyeler tamiratı: 

Nafıa Vekâletince inşa edilmiş olup Münakalât Vekâletine devredilmiş olan hava 
meydanlarındaki her çeşit bina, hangar ve atelyelerin tamiratı ile 5367 sayılı Kanun 
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dışında kalan bina ve tesislerin yapımı Umum Müdürlüğün vazifesinden olduğu ve 
çok büyük meblâğlarla inşa edilmiş yukarıki tesislerin tamiratı veya ilâve tesislerin 
yapılmadığı takdirde kullanış maksadına yaramadıkları gibi harabolmaları yüzünden 
Hazineyi büsbütün ızrar etmeleri sebebiyle asgari olarak bu miktar konulmuştur. 
Budunla 1956 yılında mevcut meydanlardaki yolcu terminal binalariyle hangarlar 
ve müştemilât binalarının tamiri için mevcut meydanlardaki elektrik, su ve telefon 
tesislerinin tamir ve ıslahı için, Bandırma, Çanakkale meydanları terminal hangar
larının kurulması için, Esenboğa meydanındaki zaruri tamir atelyelerinin • tesisi için 
çok mahdut bir miktar olarak 150 000 lira konulmuştur. 

20 Pist tamiratı: 
Her ne kadar Umum Müdürlüğün işleteceği meydanlarda pist ve taksiratlar tamira-
tiyle lüzumlu apronların ilâvesi ve tamiratı için bu yıl konulan tahsisattan daha 
fazlasına ihtiyaç varsa da tasarruf dolayısiyl yalnız en âcil olanları dikkat nazara 
alınmıştır. Bununla 1956 yılında Erzurum meydanının bozuk taksiratlarının ve pisti
nin bâzı kısımlarının tamirine 50 000 lira, Bursa meydanının bozuk pist ve taksirat 
larmın tamirine 300 000 lira, Elâzığ meydanının bozuk pist ve taksiratlarının tami
rine 150 000 lira, izmir meydanının bozuk pist ve taksiratlarının tamirine 200 000 
lira, Yeşilköy meydanının drenaj sistemi ile pistinin bâzı kısımlarının tamirine 50 000 
lira, İskenderun meydanında ikincipistin stabilizesi için 100 000 lira, diğer meydan
larda yapılacak lüzumlu tamirat ve silindraj işlerine 50 000 lira sarf edilmiş olacaktır. 

Meydanlar için satmalmacak makine, vasıta ve yedek parça: 
10 Makine, vasıta ve yedek parça satmalma masrafları: 

Bu tertibe konulmuş olan 400 000 lira tasisatla, uçuş emniyeti bakımından beynel
milel standartlar meyanmda bulunan ve ICAO Anlaşmasiyle de taahhüdetmiş bu
lunduğumuz beynelmilel hava meydanlarımızın (Yeşilköy, Esenboğa, İzmir ve Adana) 
yangın ve kurtarma teçhizatlarını tamamlamak programının cüzi bir kısmını tamam
lama yoluna gitmekle beraber yine bu meydanların işletilmesinde zaruri olan kar 
küreme ve traktör makineleri temin etmek ve mevcut makine ve vasıtaların yedek 
parçalarını satınalmak hususu derpiş olunmaktadır. Ancak döviz durumu dikkat 
nazara alınarak çok mahdudolarak konulmuş olan bu tahsisatın 100 000 lirasiyle Ye
şilköy meydanına bir tayyare yangın arabası, 100 000 lirasiyle Adana meydanına bir 
yangın arabası, 100 000 lirasiyle Esenboğa veya îzmir Hava meydanında bir yan
gın arabası, beheri vasati 12 500 liradan 25 000 lirasiyle iki aded tayyare, çekme 
traktörü, 30 000 lira ile Esenboğa meydanına bir kar küreme makinesi ve bir kar 
süpürgesi ve mütebaki 45 000 lira ile yedek parça ve motorlu römork satmalmacak. 

20 Elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları ve yedek parçalan ve satmalma mas
rafları 
Hava meydanlarının işletilmesinde ve bilhassa hava telekominikasyon sisteminin çt-
lıştmlmasmda muhtelif takatta elektrojen grupları hayati ehemmiyet arz etmektedir. 
Bilhass hava seyrüsefer cihazlarının tesis edildikleri yerlerde ©ereyan mevcut olmadı
ğından ve meydanların çoğunda şehir şebekelerinden istifale edilmesi .gayrimümkü» 
veya gayrifennî bulunduğundan bütün bu yerlerde seyyar elektrojen gruplarından is
tifade edilmesi zaruri olmaktadır. 
Bu sebeple, Esenboğa, Erzurum, Samsun, Çanakkale, Gazianteb, Urfa, Akhisar, Kars ve 
Antalya meydanları ihtiyaçlariyle hava seyrüsefer emniyeti bakımından tesisi zaruri 
olan ve yıllarca geçilmiş bulunan İstanbul - Ankara ve İstanbul - İzmir uçuş yollan-
nın kontrolü trafik yoluna inkılâbı için tesisi lüzumlu yeni radyofarlann ihtiyaçlan 
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olan elektrojen gruplarının satınalınması bakımından asgari olarak 100 000 lira tahsi
sat konmuştur. 

Yeniden alınacak taşıtlar ve telekomünikasyon cihazları 
Her nevi yer taşıtları ve telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları satınalma ve 
tamir masrafları. . * . 
Türkiye hava ülkesi dâhilinde uçacak olan yerli ve yabancı tayyarelerin hava seyrüse
fer emniyetini tesis etmek ve her çeşit hava trafik kontrol faaliyetlerini icra etmek 
Münakalât Vekâletinin uhdesinde Hükümetin bir vazifesidir. Kanuniyet kesbetmiş 
beynelmilel anlaşmalarımız gereğince Hava Seyrüsefer emniyetini bir an evvel tesis 
etmek zarureti çok âcil bir safhaya gelmiştir. Bu bakımdan gerek beynelmilel hava 
meydanlarımızda ve gerekse diğer memleket içi meydanlarda ve beynenmilel ve memleket 
İçi uçuş yolları üzerinde bu emniyeti tesise matuf telekomünikasyon cihaz ve sistemlerini 
standartlarına göre kurmak, tamamlamak ve kıymetleri milyonları aşan mevcut cihaz 
•e sistemlerin idamesi ve bakımı için lüzumlu yedek parçalan temin etmek için bu 
tahsisat 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Ba tahsisatla başlıca satmalmacak cihazlar şunlardır : 
Kars, Erzurum, Erzincan, Samsun, Kayseri, Tekirdağ, Eskişehir, Van ve Marmara ada
sına veya civarlarına konulacak radyofarlar, İstanbul ve Ankara hava trafik kontrol 
merkezleri için lüzumlu HF ve VHF cihazları, memleket içi ve beynelmilel radyotele-
tayp sistemi için lüzumlu cihaz ve yedek parçalar, yekûnu yüzleri bulan tekmil teleko-
münikasyan cihazları için lüzumlu yedek paçalar ve bir kısmının yenilenmesi. 

ingiliz kredisiyle satmalman malzeme bedelinin taksitleri olup Hazineye ödenecek para 
Bu faslın muhafazasını temin maksadiyle bir lira tahsisat konmuştur. 
Ter vasıtaları ve telekomünikasyon cihazları bakım ve revizyon atelyesi için satmalma
cak alât ve malzeme 
Meydanlar işletmesiyle hava seyrüsefer ve telekomünikasyon sistemlerinin işletilme
sinde kullanılan ve kullanılacak olan ve yekûnu büyük miktarlara baliğ olan otobüs, 
kamyon, traktör, yangın arabası, elektrojen grupları, kuvvet santralleri, vinçler ve saire 
gibi her çeşit makine ve matörlü vasıtaların tamirleriyle her çeşit elektrik ve elektronik 
cihazların tamiri için Esenbuğa'da kurulmasına başlanmakta olan motorlu vasıta tamir 
atelyesiyle telekomünikasyon cihazları bakım ve revizyon atelyelerinin kurulmasına ait bir 
kısım alât ve malzeme satmalmması için 50 O00 lira gibi mahdut bir miktar tahsisat büt
çeye konulmuş olup her yıl bir kısım tahsisatla bu atelyelerin inkişafına gidilecektir, 
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1956 malî yılı varidat bütçesi esbabı mucibesi 

F. M. Gelirin nevi Tahminî 

1 1 Konma, konaklama varidatı 760 000 
2 Binalar kira varidatı 300 000 
3 Hanglig varidatı - 1 
4 B -1 mesaj ücretinden idare (hissesi) 

varidatı 170 000 
5 Çeşitli varidat 5 000 

1 235 000 Lira 

1. Mülga Havayolları Umum Müdürlüğünün 1955 yılı varidat bütçesinde meydan hizmetleri
ne ait konma ve konaklama varidatı ile çeşitli varidat içinde mütalâa edilen pist ışıklandırma va
ridatı, Meydanlar Umum Müdürlüğünün mevzuuna dâhil bulunan görevlerine ait aynı mahiyette 
hizmetler olduğu için tevhiden alınmıştır. Bu hizmetler, havayollarının şirket olması dolayısiyle 
eksilmeyip, bilâkis havayollarının uçakları da ücret ödemek mecburiyetinde olduklarından her iki 
hizmetin ve varidatın artacağı mülâhazasiyle (760 000) lira tahmin edilmiştir. 

2. Meydanlara ait bulunan binalar kira varidatı, keza havayollarının şirket olması dolayısiy
le eksilmiyecek, üstelik de havayollarının bu binalardan faydalanması ve Esenboğa meydanının * 
işletmeye açılmasiyle daha da artacağı tahmin edilerek (300 000) lira konulmuştur. 

3. Handling varidatı, mülga-Havayolları Umum Müdürlüğünün çeşitli varidat işinde mütalâa 
edilen ve varidat, handling hizmetini, firmalar tarafından yapılması dolayısiyle gittikçe azalmak
ta olduğundan, 1956 yılında bir varidat sağlanamıyacağı düşüncesiyle bütçeye varidat konulma
mıştır. Ancak,, muhtemel bir varidata karşılık olmak üzere bir madde açılmıştır. 

4. 1955 yılı içinde çekilmeye başlanılan B -1 telsiz mesajlarının sağladığı varidat nazarı itiba
ra alınarak ve PTT ye aidolan % 40 hissesi de düşüldükten sonra idareye kalan miktar (170 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

5. Mülga Havayolları Umum Müdürlüğünün varidat bütçesinde çeşitli varidat olarak müta
lâa edilenlerden mühim ûlanı (pist ışıklandırılması) 1 nci madde, handling varidatı da 3 ncü mad
dede gösterilmiş olduğuna ve bir kısmı da havayollarında kaldığına göre müteferrik ve melhus 
varidattan başka bir şey kalmadığından ancak 5 000 liralık bir tahmin yapılmıştır. 

(S. Sayısı : 106) 



— 12 — 
Rapor 

19 .II . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
( 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesini tetkik ettim. 

Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Ka
nuna ait raporumda arz ettiğim üzere Hava Meydanları hizmetlerinin ifası için mülhak bütçeli bir 
Umum Müdürlüğün teşkiline zaruret hâsıl olmuş ve bu bütçe de, Teşkilât Kanununa mütenazıran 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Mezkûr Umum Müdürlüğün 1956 yılı masraf bütçesi yekûnu (8 611 372) liradır. 

Bütçe Kanununa bağlı B işaretli varidat cetvelinin tetkikinde görüleceği üzere bu masrafın 
1 235 001 lirasını, idare kendi varidatı ile temin etmekte, mütebaki 7 376 371 lirasını ise Hazine 
yardımı ile sağlaması icabetmektedir. . 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğünün teşkili kabul edildiği takdirde, Mü
nakalât Vekâleti bütçesine bağlı D işaretli cetveldeki 140 aded teknisiyen hava trafik ve telsiz 
personelinin bu idareye aktarılması icabettiğinden Hazinece yapılacak yardımdan 859 000 libası 
Münakalât Vekâletinin 1956 bütçe teklifinin hizmetliler ücret ve emekli keseneği tertiplerinden 
tenzilen Maliye Vekâleti bütçesinin yatırımlar kısmında bu maksatla açılacak bir fasla aktarılmak 
suretiyle karşılanacaktır. Geri kalan 6 517 371 liranın ise ilga edilecek Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğü için 1955 yılında verilmiş olan Hazine yardımlarından kuUamlmıyarak arta kalan nakit 
fazlası ile temin olunacaktır. 

işletme müstakil hüviyetini bu yıl iktisabedebileceğinden masraf ve varidat tertipleri üzerinde 
bir mukayese yapmak imkânı bulunamamış ancak yaptığımız tetkiklerden teklif olunan tahsisat
ların muvafık bulunduğu mütalâasına varılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla tasviplerine arz ederim. 

Ordu Mebusu 
Sabri îşbakan 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/417 

Karar No. 63 

22 . II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçesi hakkında hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 14 . I I . 1956 ta
rihli ve 71 - 306/650 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Münakalât Vekili ve Maliye Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Ahiren encümenimizce kabul olunan ve mül
hak bütçeli bir idare olarak kurulmuş bulunan 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Mü
dürlüğünün hazırlanmış bulunan 1956 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihasını encümenimiz namına 
tetkik eden raportörümüzün hazırlamış olduğu 
rapor mütalâa edildikten sonra bütçenin fasıl 
ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün masraf tertiplerini ihti
va eden A / l işaretli cetvel yekûnu (6 511 371) 
ve yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cet
vel yekûnu ise (2 100 001) lira olarak hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
melerde 309 ncu taşıt masrafları faslında yer 
almış bulunan meydan hizmetlerinin ayrı bir 
fasılda gösterilmesi lüzumu kabul edilmiş ve 
309 ncu fasıldan (367 000) lira tenzil edilerek 
yeniden açılan 420 nci meydan hizmetleri fas
lının 10 ve 20 nci maddelerine aksettirilmiştir. 

Karşılıksız borçların bütçelerde yer alma
ması muvacehesinde 506 nci fasla mevzu (1) 
lira tahsisat kaldırılmış ve bütçe rakamlarında 
değişikliklere meydan verilmemesi için 502 nci 
faslın 20 nci maddesine ilâve edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu da (8 611 372) lira ola
rak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu 

varidatın (1 235 001) lirası umum müdürlüğün 
çeşitli gelirinden, (859 000) lirası Hazine yar
dımından ve (6 517 371) lirası da geçen yıllar
dan devreden nakit mevcudundan terekkübet-
mektedir. 

Masraf tertiplerinde yapılan değişiklikler 
umumi yekûnlarda bir fark husule getirmedi
ğinden dolayı gerek A / l ve A/2 işaretli cetvel
ler yekûnu ve gerek (B) işaretli cetvel yekûnu 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

(L) işaretli cetvelden gösterilen lüzum ve 
zaruretlere binaen bir aded (100) lira maaşlı 
meydan başmüdürü kadrosu serbest bırakılmış 
ve encümenimizce yeniden açılmış bulunan 420 
nci meydan hizmetleri faslına ait (R) işaretli 
cetvelde gereken tashihler yapılmıştır. 

Lâyihanın 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Hüküme
tin teklifi veçhile aynen ve 4 ncü maddesi ta-
dilen ve mütaakıp maddeleri de aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve kabul edilmiş 
bulunan Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 malî . yılı Bütçe kanunu 
lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
H. îmre Ş. Bakay 

Mazbata M. Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. H. Timurtaş 
Afyon K. Antalya Aydın 

M. Â. Ülgen A. Tokuş Z. Ur ay 
Çankırı Eskişehir Gazianteb 

T. Uygur A. Potuoğlu E. Cenanı 
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tçel 
/. Gürgen 

Konya 
M. Bağrıaçîk 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

îstanbul 
N. A. Sav 

Konya 
R. Bir and 

Ordu 
R. Akosy 

— 

tzmir 
A. Aker 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Ordu 

8. îşbakan 

u — 
Rize 

H. Agun 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Trabzon 

- /. Şener 

Seyhan Siird 
8. Ban B. Erden 
Tokad Trabzon 

ö. Sunar S. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad Zonguldak 

D. Akbel S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası 
MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş

letme Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan masraflar için bağlı A/l 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 511 371 li
ra ve yatırım masrafları için de bağlı A/2 işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 2 100 001 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İs
letme Umum Müdürlüğü 1956 bütçe yılından 
elde edilecek varidat, bağlı B işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 611 372 lira olarak tahmin 
edilmiştir, 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letme Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı D işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler bağlı E işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
me Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 

tarih ve sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik L işa
retli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı Devlet Ha
vayolları Umum Müdürlüğü bütüçesinin aidol-
duğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1939 - 1954 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçesinde bulunan borçlar 1956 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakıyelerin-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Mü* 

dürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihast 
MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmigtir. 

MADDE 3, ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları tş« 
letme Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan ilişik L işaretli cetvelde gösterilenler 1956 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir, 
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Hü. 

den eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 6. — Mülga Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğü hesabında mevcut nakdî, Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğüne te
diyeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla-. 
eak harcamalara ilişkin formül bağlı R işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Başvekil. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa V. Vekili 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F.Vlaş 

ö. ve inhisarlar Vekili 
H. Ilüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. Ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

201 

M. 

11 
12 
21 
22 

Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

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

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı -
Lira 

202 Ücretler 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
200 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

464 102 

68 251 

312 800 312 800 
151 300 151 300 

1 1 

464 102 

4 030 275 4 030 275 
1 1 

4 030 276 4 030 276 

68 250 68 250 

1 1 

68 251 

10 000 10 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

12 Vilâyetler memurlan çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

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

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 • % 5 emekli ve % 25 giriş ke-

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yü: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

1 000 

600 

3 000 

1 000 
250 

18 850 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

1 000 

600 

3 000 

1 000 
250 

18 850 

210 
221 

12 
13 
14 
15 

senekleriyle artış farklan 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşla-

174 500 
31 725 
15 000 
15 000 

1 

236 226 

1 800 

174 500 
31 725 
15 000 
15 000 

1 

236 226 

1 800 

n 3460 3460 

İkinci kısım yekûnu 4 822 967 4 822 967 
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Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf üc
reti 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

20 000 

5 000 

Fasıl yekunu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez giderleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

4 000 
3 000 
4 000 

10 000 
3 000 
3 000 

27 000 

8 000 
25 000 
30 000 
20 000 
75 000 

300 000 

458 000 

4 000 
3 000 
4 000 

10 000 
3 000 
3 000 

27 000 

8 000 
25 000 
30 000 
20 000 
75 000 

300 000 

458 000 

20 000 

5 000 

1 000 
8 000 

30 000 

44 000 

24 000 
10 000 

84 000 
— P - •• . . — — 

1 000 
8 000 

30 000 

44 000 

24 000 
10 000 

34 000 
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F. M. 

306 
307 

10 
20 
40 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcu ahi 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

20 000 
4.5 000 
10 000 

100 000 

20 000 
45 000 
10 000 

309 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 165 000 165 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 240 000 240 000 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

0 

Merkez 
Vilayetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtlar işletme mas
rafları 
Merkez taşıtlar onarma mas
rafları 
Vilâyetler tanıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları, onarma 
masrafları 
Çeşitli işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

390 000 

207 000 
50 000 

650 000 

1 579 000 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

170 000 

110 000 
0 

283 000 

1 212 000 

Dördüncü kısım - Üaire 
hizmetleri ' 

403 Temsil masrafları 3 000 3 000 
408 Artırma, eksiltme, ihale komis

yonlarına iştirak edecek üye
lerin huzur masrafları 400 400 
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F. 

412 
414 
417 
418 

419 
420 

M. Tahsisatın nev'i 

Sıhhi malzemeler 
Taşıma masrafları 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Meydan hizmetleri 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira 

20 000 
10 000 
20 000 

5 000 
7 000 

Lira 

20 000 
10 000 
20 000 

5 000 
7 000 

11 

20 

Her türlü meydan tesislerinin 
ve vasıtalarının işletme, ba
kım, onarma masraflariyle 
meydan işletmeleriyle ilgili 
sair masraflar 
Hedlinğ, lokanta, çeşitli satış 
yerleri ve benzerleri hizmetler 

426 
451 

10 
20 

452 
10 

453 

476 

Kongre ve konferanslara işti-
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

10 
Kurs masrafları 
Hava trafik kontrol 
umumi masrafları 

kursu 

0 350 000 

karşılığı masraflar 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Kurs ve staj masrafları 
Staj için yabancı memleketle
re gönderilecek personelin har
cırahları ile her çeşit masraf
ları 

0 

0 

1 

1 000 
5 000 

6 000 

e ooo 

17 000 

367 000 

1 

1 000 
5 000 

6 000 

6 000 

10 000 10 000 
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Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabtıl edilen 
Lira Lira 

Yurt içinde kurs ve staja tâbi 
tutulacak personelin her çeşit 
masrafları " 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 

Dördüncü kısım yekûnu 97 402 464 402 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 10 000 10 000 
Eski yıl borçlan 
1951 - 1954 yıllan •borçları . 1 999 1 999 
1937 - 1950 » » 1 2 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 
Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısrm yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛÎT 

2 000 

1 
1 

12 002 

4 822 967 
1 579 000 

97 402 
12 002 

6 511 371 

2 001 

1 
0 

12 002 

« 

4 822 967 
1 212 000 

464 402 
12 002 

6 511 371 
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10 

20 

A/2 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

- 23 — 
CETVELİ 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler, pist ta
miratı ve küçük yapılar 
Meydan binaları, hangar ve 
atelyeler tamiratı, . 
Pist tamiratı, 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

150 000 ' 150 000 
900 000 900 000 

Fasıl yekûnu 1 050 000 1 050 000 

Meydanlar için satmalmacak 
makine, vasıta ve yedek parça 

10 Makine vasıta ve yedek parça 
satınalma masrafları ' 400 000 400 000 

20 Elektrojen grupları, buhar ve 
mazot kazanları ve yedek par
çaları satınalma masrafları 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 500 000 500 000 

Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekominikasyon cihazları 

20 Her nevi yer taşıtları ve tele
kominikasy on cihazları ve ye
dek parçalan satınalma ve ta- * 
mir masrafları 500 000 500 000 

30 İngiliz kredisi ile satmalınan 
malzeme bedelinin taksitleri 
olup hazineye ödenecek para
lar. 1 1 

40 Yer vasıtaları ile telekomini-
kasyon cihazları bakım ve re
vizyon atelyesi için satınalı-
nacak alet ve malzeme. 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 550 001 550 001 

Yatırımlar yekûnu 2 100 001 2 lOt) 001 

( S. Sayısı : 106 ) 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme varidatı 
Konma ve konaklama varidatı 
Binalar kira varidatı 
Handling varidatı 
B l Telsiz mesaj cihazı vari
datı 
Çeşitli varidat 

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1956 yıh için 
Hükümetçe Encümene» 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

760 000 
300 000 

1 

170 000 
5 000 

Lira 

760 000 
300 000 

1 

170 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 1 235 001 1 235 001 

Hazine yardımı 859 000 859 000 
Geçen yıllardan devreden nakit 6 517 371 6 517 371 

UMUMÎ YEKÛN 8 611 372 8 611 372 

( S. Sayısı : 106 ) 
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F. M. 

26 — 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

D. Memuriyetin nev'i 

Müdür Muavini 
Kısım âmiri 

» » 
8 Şef 
9 » 

L - CETVELİ 

Aded Maaş 

MERKEZ 
Malzeme Dairesi Reisi 
Teknik Müşavir 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 

100 
90 
90 
70 
90 
80 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
40 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Sekreter 
11 » 
11 Memur 

Yekûn 

VİLÂYETLER 
3 Meydan Müdürü 
6 » » 
7 » » 

Yekûn 

30 

19 

35 
30 
30 

5 
7 
7 

80 
70 
60 

R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (B) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizemtlileri ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla personelin üc

retleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlardaki 
personelin bir kısmı merkezde çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ve gerekse yüâyetlerdeki 
hava meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir.. 

( S. Sayısı : 106 ) 
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Fasıl 306 — Giyecekler 

D cetveline dâhil trafik teknisiyeni, telsiz teknisiyeni, teknik kontrol, meydanlarda çalışan şef 
ve memurlar sağlık memuru, makinist, usta, şoför, revizör, bekçi, hademe ve itfaiyecilere yılda bir 
defa verilecek elbise ve ayakkabı ile iki yılda bir defa verilecek patlo ve bütçedeki tahsisatın mü
saadesi nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde makinist, usta, revizösör, şoför ve 
itfaiyecilere ve îş Kanununa göre meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek iş tulumları, çizme 
ve muşambalar, kadın hademe, doktorlarla sağlık memurlarına verilecek iş gömlekleri bedelleri bu 

ıtertipten ödenir. 

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

Fasıl 412 — Sıhhi malzemeler 
Umumi bütçeye ait R cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işlerinde ça

lışan akümülâtörcü, akümülâtörcü yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt be-
-delleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 4İ7 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binala

rına ait tenvirat, tanzifat vergileri ve diğer vergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 — Faiz acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ve bu işlerle ilgili baş

ka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme borçları, baro kayıt ücretleri, icra masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili 

Tmtün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Meydan hizmetleri 
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme bakım ve onarım masrafları ile 

meydan işletme ile ilgili sair masraflar 
a) Her cins makine, vasıta, elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları ile ve benzeri mal

zemenin işletme, bakıım, onaran ve donatım masrafliarı ile satmalmaca'k malzeme karşılıkları, 
kaynak işlerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu işlerde çalıştırılacak işçi yev- v 

miyeleri, 
lb) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan yer telsizleri diyagramları ile uçuş seyrüsefer hari

taları, firekans tablloları ve teknik tesisatının bakım ve idamelerine ait tablolar, 
c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gerelken vesikalar, 
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına verilecek: fazla mesai ücretleri, 
e) İşletme ile ilgili basılı kâğıt ve defterler, kâğıt masrafları ve tabiyeleri, 
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönüşlerine ait taşıt masrafları, 
g) Telsiz muhaberatın temini için vâki cereyan bedelleri ile telsiz akülerinin şarjları, gece 

İniş mahalleriyle aprotlarm tenvirine ait cereyan bedelleri, 
h) Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın 

masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masraflar, 
Ibu tertipten ödenir. 
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Madde 20 — Hedling, lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeri hizmetler karşılığı masraflar 

İdareye gelir kaynağı temin edecek olan ve hava meydanlarının işletilmesinde temin edilmesi 
iktiza eden umumi hedling hizmetleri ile lokanta, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve-
benzeri hizmetlerin masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Meydanlar, istasyon binaları, hangar ve atelyeler, pist tamiratı ve küçük yapılar 
Madde 10 — Meydan binaları, hangar ve atelyeleri tamiratı ve küçük yapılar 

Binaların portatif evlerin, atelye ve hangarlarla telsiz, elektrik ve su gibi sabit tesislerin tamir,, 
duvarlarının tanzimi ve bunlar için yapılacak ilâvei inşaat ile 5367 sayılı Kanun dışında kalan kü
çük bina ve tesisler yapımı ve mevcut meydanların emniyeti için istimlâk edilecek arazi bedelle
riyle tapu harçları ve hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif ücreti ile nezaret 
edecek fen adamlarına ödenecek paralar, ve binaların tenvirat ve inşaatında kullanılmak üzere alı
nacak malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve bu tertiple ilgili bütün 
masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Pist tamiratı 
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin tamiratı, pistleri meydan binalarına 

bağlıyan yolların yapım ve tamiri bu işler için satmalmacak malzeme bedeli ile bu işlerde çalıştırı
lacak amele yevmiyeleri ve bu hususa ait diğer müteferrik masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 - Madde 10, 20 — Meydanlar için satınaİınacak makine, vasıta ve yedek parçalar 
Meydanların pist tamiratında kullanılmak üzere satmalmacak mazot makinası, traktör, silindir,, 

asfalt yapmaya mahsus tavs, kazan, kazma, kürek ve malzeme bedeli ile bu işlerde çalıştırılacak ame
le yevmiyeleri ve bu hususa ait diğer müteferrik masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 - Madde 20 — Her nevi yer taşıtları, telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları sa
tmalına masrafları 

Yer taşıtları ile telekomünikasyon cihazları ve yedek parçaları, lüzumlu lâstik, cam gibi bunlar
da kullanılacak malzemenin satmalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, sigorta masrafları ve ec
nebi memleketlerden satmalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon masrafları ve bu satmal-
malarla ilgili başka bütün masraflar bu tertipten Ödenir. 

Madde 40 — Yer vasıtaları telekomünikasyon cihazları bakım ve revizyon atelyesi için satmalma
cak alet ve malzeme 

Motorlu araçlar ile her çeşit yer motörü vasıta ve makinelerin bakım ve revizyonu için kuru
lacak atelye ile Umum Müdürlüğün tekmil elektrik ve elektronik cihazlarının tamiri ve revizyon 
aleti revizyon atelyesi için satmalmacak makine alet ve edevat ile atelyeye lüzumlu yedek parça sa
tmalma bedeli nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve ambalaj masraflariyle bu satmalmalarla ilgili 
başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

( S. Say ısı : 10G ) 
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Gerze kasabasının yeniden ihyası ve yangından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1 /418) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik dairesi 

Sayı : 71 - 312/655 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gerze kasabasının yeniden ihyası ve yangından zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Na
fıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 15 . II . 1956 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1956 Şubat ayının 13/14 gecesi çıkan bir yangınla dörtte üçünden fazlası yanan Gerze kasaba
sının bu âfet karşısında duçar olduğu felâketi kısmen izale etmek ve gerek kasabayı yeniden ih
ya ve gerek evsiz kalan vatandaşlara süratle ev yaptırmak ve umumiyetle fakir olan bu vatandaş
lara âzami yardım etmek lüzumu aşikârdır. 

Bu zaruretle hazırlanmış bulunan ekli kanun lâyihasında evvelce bu gibi zaruretlerle çıkarılmış 
bulunan kanun hükümlerinden istifade edilmiş, yeniden yapılacak binaların eski arsalarında ya
pılmalarına imkân olmıyacağmdan bunların yeniden yapılacak bir imar plânına göre güzel bir ka
saba kuracak şekilde tevhit ve yeniden ifraz edilen arsalar üzerinde yapılmalarını temin «decek hü
kümler konmuştur. 

Yeniden kurulurcasma yapılacak olan Gerze kasabasının şehir olarak zaruri âmme tesislerini 
yani yol, su, kanalizasyon tesislerini de yapmak için salâhiyet alınmıştır. 

Yapılacak binaların bugünkü fiyat şartları göz önünde tutularak ve 7 - 8 bin liraya mal olacağı 
hesabedilcrek 7 milyon lira tahsisat istenmiş ve evlerin bir an evvel yapılması için de bu mikta
rın senevi 3,5 milyon liralık tahsisat şeklinde temini düşünülmüştür. 

Umumiyetle fakir olan Gerzelilerin bu suretle tahaddüs edecek borçlarının bir kısmının hususi 
durumları göz önüne alınarak affedilmesi icabedeceği düşüncesiyle bu hususta Vekiller Heyetine 
salâhiyet tanınmıştır, 

t 
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Muvakkat Ene 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/418 
Karar No. 2 

Yüksek 

icra Vekilleri Heyetince 15 . II . 1956 tari
hinde kararlaştırılan ve Başvekâlet tarafından 
71-312/655 sayılı tezkere ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisine takdim olunan, Gerze kasabasının 
yeniden ihyası ve yangından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında hazırlanan kanun 
lâyihası, 18 . II . 1956, 20 . I I . 1956, 23 . I I . 1956 
ve 24 . II . 1956 tarihlerinde toplanan encüme
nimizde, Nafıa, Maliye, Adliye ve Dahiliye ve
kâletleri huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde yapılan 
müzakerelerde, yangın felâketine uğrıyan va
tandaşların süratle yardımlarına koşmanın za
ruri bir Devlet vazifesi olduğu noktasında itti
faka varan encümen, bu maksadı teminen bir 
kanun lâyihasının şevkini yerinde telâkki ede
rek maddelere geçilmesine karar aldıktan son
ra aşağıda arz olunan mucip sebeplere dayana
rak maddelere son şeklini vermeden evvel şu ci
heti ayrıca karar altına aldı. 

Bunlardan biri yakın günlerde su baskınına 
mâruz kalan Lüleburgaz kasabası ile inece na
hiye merkezi halkına da aynı zaruretler altın
da süratle yardım yapılmasının zaruri bulundu
ğuna kaani olarak bu lâyihaya bâzı hükümler 
ilâvesini encümen âzası tarafından yapılan tek
lif üzerine kabul etmiş olması, 

ikincisi bu çeşit felâketlerde kabili tatbik 
olacak umumi mahiyette bir kanunun Hükümet 
tarafından hazırlanarak Yüksek Meclise takdim 
edilmesi ve hâdiselerin doğması akabinde sade
ce tahsisatın müzakere ve kabul edilmesinin da
ha yerinde olacağıdır. 

Bu mülâhazalardan sonra müzakere edilen 
maddelerde yapılan tadilât mucip sebepleri şu 
suretle hulâsa edilmiştir: 

Madde 1 : Nafıa Vekâleti tarafından ma
hallinde yaptırılan son tetkiklar neticesinde ve 
ayrıca Lüleburaz kasabasiyle inece nahiye mer
kezi belediye hudutları içerisinde felâkete mâruz 
kalan vatandaşlara ait binaların yeniden ya
pılması veya esaslı surette tamiri ve tahsisen 

( S . Sayı 

mazbatası 

25 ,, 11 .1956 

Reisliğe 

Gerze'de bütün tesisleriyle kasabanın yeniden 
ihyası göz önüne alınarak sarfına izin verilen 
meblâğ 14 milyon liraya ve yıllık tahsisatın ise 
5 milyon lirayı geçmemesi şartiyle Hükümet ta
sarısındaki 3 milyon liranın yükseltilmesine za
ruret olduğu anlaşılmıştır. 

Aynı maddeye bir fıkra ilâve edilerek Lü
leburgaz ve inece nahiyesi belediye hudutları 
içinde su baskınından evleri yıkılmış veya hasar 
görmüş olanlara da yardım yapılması hakkında 
hüküm ilâve edilmiştir. 

Madde 2 : Hükümetin teklifi maallel aynen 
kabul edilmiş yazılışında mevzuata uygun tas
hihler yapıldıktan sonra daha sarih bir şekil ve
rilmiştir. 

Madde 3 : Hükümet teklifinin bu maddesi 
aşağıdaki şekilde tadilen kabul olunmuştur. 

Şöyle k i : tekrarı kaldırmak maksadiyle 3 
ncü maddenin başlangıcında vukua gelen yan
gında kelimelerine kadar olan kısım çıkarıl
mıştır. 

Yeniden yapılacak imar plânına göre kasa
banın ihyası için yangın sahasında veya bitişi
ğindeki, yanmamış binalarla arsaların kıymet
lerini takdir ettirmek için 3710 sayılı Belediye 
istimlâk Kanununun 8 nci maddesindeki ko
misyonlara vazife verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde metnindeki harita kelimesi çıkarıla
rak sürati temin maksadiyle basit kroki ikame 
edilmiş ve diğer hükümler aynen ilga olunmuş
tur. 

Madde 4 : 5762 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle 5 nci maddesinin D fıkrası haricolmak 
üzere aynı kanunun Gerze Kasabası için de 
tatbik edilmesi için Nafıa Vekiline yetki veren 
madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
tasarrufunda olan gayrimenkullerin teklifin şü
mulü dışında bırakılması hususu daha sarih 
ifade edilmek üzere maddeye Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ifadesinden sonra gayrimenkulleri 
kelimesi ilâve edilmiş ve mevcut imar plânına 
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göre kasabanın yeniden ihyası belediye hudut
larının genişletilmesine ihtiyaç hissettirmedi
ğinden maddedeki son cümle çıkarılmıştır. 

Madde 6 : Teklif edilen şekil bina yapımı 
temlik edecek makamları ve kimlere temlik edi
leceği hususunda kâfi derecede vazıh görülme
diğinden esasta bir değişiklik yapmamakla be
raber yazılış tarzı değiştirilmiştir. Aynı madde
de yanan evlerde oturan birden fazla hissedar
lar için ancak bu kanun hükmünden faydala
narak bir evin yapılabileceği tasrih edilmiş ve 
fakat Medeni Kanun hükümlerine göre ayrı 
aile telâkki edilen kimselere de ayrı ev verilmesi 
kabul olunmuştur. 

Madde 7 : Teklifin birinci fıkrası, ikinci ve 
üçüncü fıkraları aynen kabul edilmiş, 4 ncü fık
raya binlardan sonra doğan kelimesi ilâve edi
lerek daha fazla sarahat temin olunmuştur. 

Aynı maddenin son fıkrasına gelince metin
den akaar kelimesi çıkarılarak maliyet bedelle
rinden yüzde ellisini geçmemek üzere bir kıs
mının tenziline icra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir demek suretiyle tenzilât hükmü sadece 
meskenlere inhisar ettirilmiştir. • 

Madde 8 : Hükümet teklifi esas itibariyle 
aynen kabul edilmiş ancak kanunun tedvini sı
rasında teemmülü mümkün olmıyan hususla
rın tesbitine bilâhara tatbikattan alınacak neti
celere göre karar vermek üzere Hükümete salâ
hiyet verilmiştir. Aynı maddenin son fıkrasında 
yapılacak binaların yeknesak tiplerde olmasını 
temin etmek maksadiyle Nafıa Vekâletince tes-
bit olunacak hususlar arasına tipleri kelimesi 
ilâve olunmuştur. 

Madde 9 : Hükümet teklifi esas itibariyle 
aynen kabul edilmiş ancak tatbikatta tereddüt
leri izale için kendine veya eşine ait başka bir 
evi tâbiri yerine müstakil başka bir evi ifade
si kullanılarak vuzuh verilmiştir. 

Madde 10 : Kelime tadili ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 11 : Yeniden yapılacak imar plânı
nın gecikmesinden doğacak mahsurları bertaraf 
etmek için altı aylık bir müddetin kabulü mu
vafık mütalâa edilmiş ve bu ilâvelerle tadilen 
madde kabul olunmuştur. 

Madde 12 : Yaptırılacak binaların mesken 
ve meskenden gayrı olması göz önünde tutula
rak mahsus kanunlarına uygun, şekilde muafi

yetten istifadeleri tasrih edilmiş ve verilecek be
yannamelerin vatandaş tarafından tanzim ve 
itası daha uygun mütalâa edilerek son fıkradan 
bankaca kelimesi çıkarılmıştır. 

Madde 13 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 14 : Kati keşifleri henüz yapılamıyan 
tesisler durumu göz önünde bulundurulmak su
retiyle tahsisatın istimlâk yol, su, kanalizasyon 
ve elektrik tesisleri için şimdiden bir miktarla 
tahdit uygun mütalâa edilmiyerek halin icabı
na göre hareket etmek üzere Nafıa Vekâletine 
salâhiyet verilmiş ve yaptırılacak gayrimenkul-
lerle tesislerin telif şekli adı geçen vekâlete bı
rakılmıştır. 

Madde 15 : Encümenimizde yapılan teklif 
üzerine Gerze'nin kadastrosu hakkında yeni hü
kümler tesis edilmiş ve buradaki çalışmaların 
tercihli olması kabul olunmuştur. 

Madde 16 : Felâkete uğramış vatandaşlara 
millî yardım komitesi veya mahallî yardım ko
miteleri vasıtasiyle 1956 yılı içinde yapılacak 
yardım ve bağışların vergilerden muaf olması 
esası mümasil kanunlardaki hükümlere mütena
zır olarak kabul ve tedvin edilmiştir. 

Madde 17 : Gerze yangınında devlet daire
lerini içine alan bütün binaların da yanmış ol
duğu göz önüne alınarak Gerze ihtiyacına uy
gun bir hükümet konağının inşası muvafık mü
talâa edilmiş ancak 1 nci maddede kabul edilen 
tahsisatın yetmiyeceği hesaba katıldığından bu 
hususun temini için 1956 yılı bütçesinde Nafıa 
Vekâletine ait fasıllardan tasarruf yapılarak ka
sabanın imarı sırasında hükümet konağının inşa 
edilmesi hususu derpiş edilmiştir. 

Madde 18 : Lüleburgaz kasabası ile İnece na
hiyesinin belediye hudutları içinde su baskının
dan zarar görmüş mal sahiplerine yapılacak 
yardım şeklinin Maliye Vekâleti ile Nafıa Ve
kâleti tarafından müştereken hazırlanması uy
gun bulunmuştur. 

Madde 19 : Hükümetin 15 nci maddesi bu
raya nakledilmiştir. 

Madde 20 : Hükümetin 16 nci maddesi aynen 
kabul edilerek 20 nci madde olarak tedvin olun
muştur. 

Felâkete mâruz vatandaşların süratle yardı
ma muhtaç durumlarına binaen işbu kanun lâ
yihasının takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesi ricasiyle Umumi Heyetin tasvibin© arz edil-
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mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi Mazbata M. 
Muğla Sinob 

N. Poyrazoğlu 8. Somuncuoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gerze kasabasının yeniden ihyası ve yangından 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Gerze Belediyesi hudutları 
içinde kendileri veya murisleri adlarına tapu
da kayıtlı binaları 1956 yılının Şubat ayında
ki yangında yanmış olanlarla bunlardan mes
ken olanlarda kiracı bulunanlara satılmak üze
re mesken ve diğer binalar yaptırmak için yıl
lık ödeme miktarı (3,5) milyon lirayı geçme
mek üzere (7) milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişmeye Nafıa Ve
kili ve faizleri ile birlikte bu miktarları geçme
mek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili yet
kilidir. 

Yükleme bedelleri bütçe kanunlarına bağlı 
(A) işaretli cetvellerin Nafıa Vekâleti kısımla
rında açılacak özel bölümdeki ödeneklerden 
karşılanır. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerince 
müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açıla
cak bir hesaba yatırılır. 

MADDE 2. — Belediye hudutları içinde 
mâlik oldukları meskenlerin tapu kaydı mev-
cudolmıyanlar da mahalle ihtiyar heyeti rapo
ru ve belediye daimî encümeninin tasdiki ile bu 
kanundaki haklardan faydalanırlar. 

MADDE 3. — 1956 yılının Şubat ayında 
Gerze kasabasında vukua gelen yangında yanan 

Kâtip 
Konya Bolu Bursa 

M. Rüştü özal 8. Baysal A. F. Yücel 
Erzurum Giresun Kocaeli 
E, Tuncel A. îzmen 8. Yalım 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de Su 
Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak Yar

dım hakkımda kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gerze Belediyesi hudutları 
içinde kendileri veya murisleri adlarına tapu
da kayıtlı binaları 1956 yılının Şubat ayında
ki yangında yanmış olanlarla bunlardan mes
ken olanlarda kiracı bulunanlara salıi'mak üze
re mesken ve diğer binaları yaptırmak veya 
bunları kendileri yapacaklara borçlandırmak 
üzere yardım etmek için yıllık ödeme miktarı 
beş milyon lirayı geçmemek üzere 14 milyon li
raca kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu 
miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya .Ma
liye Vekili yetkilidir. 

Yüklenme bedelleri Bütçe kanunlarına bağlı 
masraf cetvellerinin Nafıa Vekâleti kısımların
da açılacak özel bölümlerdeki ödeneklerin 
karşılanır. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerince *"-
müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açıla
cak bir hesaba yatırılır. 

Bu tahsisattan iki milyonu geçmemek üzere 
Lüleburgaz ve İnece nahiyesi belediye hudutları 
içinde su baskınından evleri yıkılmış veya ha
sar görmüş olanlara 18 nci madde gereğince yaıi-
dım yapılır. 

MADDE 2. — Belediye hudutları içinde ma
lik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcudol-
mıyanlar da mahalle ihtiyar heyetleri tarafın
dan verilmiş ve belediye encümenince tasdik 
edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan 
faydalanırlar. 

MADDE 3. — Yanan ev ve dükkânlara ait 
arsalarla yangın sahası içinde veya titişiğinde-
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dükkân ve evlere ait arsalar ile yangın sahası 
içinde ve bitişiğindeki arsaların kıymetleri, be
lediye komisyonu tarafından takdir edilir. 

Mezkûr arsaların haritaları ile yüz ölçüleri
nin beher metre karesine takdir edilen fiyatı 
ve bedeli ihtiva eden cetveller 10 gün müddet
le ilân olunur. 

Belediye komisyonunca takdir edilen kıy
metlere ilân müddetinin hitamından itibaren 7 
gün zarfında belediye meclisine itiraz olunabi
lir. Belediye meclisi bunu bir hafta zarfında 
karara bağlar. 

Belediye meclisinin nihai olarak tâyin ede
ceği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tarihinden 
itibaren beş gün içinde asliye hukuk mahkeme
sine dâva açabilirler. Dâva dilekçesinin mahke
meye kaydedildiği günden itibaren 8 gün zar
fında taraflar diğer dâvalara tercihan mahkeme
ye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muhakeme 
usulüne tâbidir. Kıymete ait dâvanın açılması, 
ve temyiz talebi bu kanuna göre belediyelerce 
yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç
bir surette durdurmaz. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden Hazineye, özel idareye, be
lediyeye, katma bütçeli dairelere - Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü hariç - aidolanlar, âmme hizme
tine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle, Nafıa 
Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe 
terk olunur. Bu yerlerin imar ve parselasyon 
plânları Nafıa Vekâletince yaptırılır ve bu yer
den belediye hudutları içinde olmıyanlar sınır 
içine alınır. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılacak bi
nalar arsa bedeli katılmaksızın maliyet bedelleri 
üzerinde^ birinci derece ve sırada ipotek tesis 
edilmek suretiyle ilgililerine temlik edilir. 

Bu maddeye göre temlik edilen binalardan ! 

ki arsa ve yanmamış binaların, kıymetleri bele
diyece, 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu
nun 8 nci maddesindeki komisyonlar marifetiy
le takdir ettirilir. 

Mezkûr gayrimenkullerin basit krokileriyle, 
yüz ölçülerini, beher metre karesine takdir edi
len fiyatı ve bedeli ihtiva eden cetveller on gün 
müddetle ilân olunur. 

Belediyece takdir ettirilen kıymetlere ilân 
müddetinin hitamından itibaren yedi gün için
de belediye encümenine itiraz olunabilir. Bele
diye encümeni itirazları bir hafta zarfında kara
ra bağlar. 

Belediye encümeninin nihai olarak tâyin 
edeceği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tarihin
den itibaren beş gün içinde asliye hukuk mah
kemesine dâva açabilirler. Dâva dilekçesinin 
mahkemeye kaydedildiği günden itibaren sekiz 
gün içinde taraflar, diğer dâvalara tercihan 
mahkemeye çağırılırlar. Bu dâvalar basit muha
keme usulüne tâbidir. Kıymete ait dâvanın açıl
ması ve temyiz talebi bu kanuna göre belediye
lerce yapılacak muameleleri ve inşaat ameliye
sini hiçbir surette durdurmaz. 

Bu dâvalar dolayısiyle mahkemelerce ihti
yati tedbir kararı verilemez. 

MADDE 4. — 5762 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle 5 nci maddesinin D fıkrası haricol-
mak üzere diğer maddeleri hükümlerini Gerze 
kasabasının yeniden ihyası hususunda da tat
bik etmeye Nafıa Vekili yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden hazineye, özel idareye, be
lediyeye, katma bütçeli dairelere (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü gayrimenkulleri hariç) aidolan
lar âmme hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak 
şartiyle Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedel
siz olarak bu işe terk olunur. Bu yerlerin imar 
ve parselasyon plânlan Nafıa Vekâletince yap 

• tınlır. 

MADDE 6 .— Bu kanuna göre yapılacak bi 
nalar, maliyet bedelleri üzerinden 1 noi derece 
ve sırada hazine lehine ipotek tesis edilmek su
retiyle hazinece bu kanundan faydalanacak tâ--

! liplerine temlik edilir. 

MADDE 4. — 5762 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin D fıkrası ile 8 ve 9 neu maddeleri 
hariçolmak üzere diğer maddeleri hükümlerini 
Gerze kasabasının yeniden ihyası hususunda da 
tatbik etmeye Nafıa Vekili yetkilidir. 

( S. Sayısı : 115 ) 



m I MmvmkkAt E. 

doğan Hazine alacakları Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devrolunur. Yanan kısımlarda şüyulu 
gayrimenkulu olanların bu kanun hükümlerin
den istifade edebilmeleri için müştereken müra
caatları ve taahhütte bulunmaları şarttır. 

Hissedarlar yukarıki fıkra gereğince müşte
rek müracaat ve taahhütte bulunmadıkları tak
dirde yalnız yanan evde oturan hissedar bu ka
nun hükümlerinden faydalanabilirler ve müşte
rek veya iştirak halindeki mülkiyetteki hissesi 
belediyeye intikal eder. 

MADDE 7. — Yaptırılan binaların bedelleri 
faizsiz olarak yirmi yılda ve yirmi eşit taksitte 
tahsil olunur. îlk taksit vadeli temlik tarihinden 
bir yıl sonra başlar. Her hangi bir taksitin za
manında ödenmemesi halinde bu taksit için % 5 
faiz alınır. Bunu takibedecek yıl içinde de öden
mezse gerek bu taksit ve gerek onu takibeden yıla 
ait taksit için °/c 5 faiz yürütülür. Bu yılı takib
edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun 
tamamı muacceliyet kasbeder. Bankanın bu bina
lardan alacağı kendi kanunundaki usullere göre 
takip ve tahsil olunur. 

Yaptırılan binaların mes'ken veya akaar ol
ması Ve temlı'k edilecek: şahsın mal sahibi veya 
kiracı bulunması, geçindirmeye meöbur oldu
ğu aile efradının sayısı ve geçim durumları göz 
önünde tutularak maliyet bedellerinin % 50 si
ni geçmemek üzere bir kısmını tenzile İcra Ve
killeri heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 9. — Yanan evde birlikte oturan 
aile efradı için bu kanuna göre birden fazla 
ev verilemiyeceği gibi Gerze'de kendine veya 
eşine ait baş/ka bir evi alanlara da ev verilmez. 

Bu maddeye göre temlik edilen binalardan 
doğan hazine alacakları Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devrolunur. Yanan kısımlarda şüyu-
ulu gayrimenkulu olanların bu kanun hüküm
lerinden istifade edebilmeleri için müştereken 
müracaatları ve taahhütte bulunmaları ve ya
nan evde oturmakta olmaları şarttır. 

Yanan evde oturan hissedarlar birden fazla 
aile teşkil etmekte iseler her aile ayrı ayrı bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak bi
naların yapılma şartları, yerleri, adedi, maliyet 
bedeli üzerinden isteklilere temlik edilmesi ve 
kiracılardan hangi şartları haiz olanlara ev ve
rileceği ve istekliler arasında gözetilecek sıra 
esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer hu
susları Nafıa Vekâletinin teklifi ve îcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, kat ade
di, muhtelif aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca 
göre Nafıa Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 9. — Yanan evde birlikte oturan 
aile efradı için bu kanuna göre birden fazla ev 
verilebileceği gibi Gerze'de kendine veya eşine 
ait müstakil başka bir evi olanlara da ev veril-

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak 
binaların yapılma şartları, yerleri, adedi, ma
liyet bedeli üzerinden isteklilere taksitle tem
lik ediDmesi ve kiracılardan hangi şartları ha
iz olanlara ev verileceği ve istekliler arasında 
gözetilece'k sıra esasları Nafıa Vekâletinin tek
lifi ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, kat adedi, muhte
lif aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre 
Nafıa Vekâletince tesbit okmur. 

MADDE 7. — Yaptırılan binaların bedelle
ri faizsiz olarak ve 20 yılda ve 20 eşit taksitte 
tahsil olunur. îlk taksit temlik tarihinden bir 
yıl sonra başlar. Her hangi bir taksi din zama
nında ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde 
beş faiz alınır. Bunu takibedecek yıl içinde de 
ödenmezse gerek bu taksit ve gerek onu taki
beden yıla ait taksit için yüzde beş faiz yürü
tülür. Bu yılı takibedecek üçüncü yıl taksiti de 
ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbe-

ı, der. Bankanın bu binalardan doğan alacağı 
\ kendi kanunundaki usullere göre takip ve tah-
| sil olunur. 
; Yaptırılan evlerin temlik edileceği şahısla-
| rm geçim durumu ve bakmaya mecbur olduğu 
j aile efradının sayısı göz önünde tutularak ma-
ı liyet bedellerinden yüzde ellisini geçmemek üze-
| re bir kısmının tenziline îcra Vekilleri Heyeti 

salahiyetlidir. 

( S. Sayısı : 11.5 ) 
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Vârislerin taaddüdü halinde dahi bunlar için 
birden fazla bina yaptırılamaz. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins kereste Nafıa Vekâ
letinin isteği üzerine, civar orman işletmelterin-
den maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

MADDE 11. — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren yeni imar plânı tasdik edilinceye ka
dar Gerze Belediyesi, Nafıa Vekâletinin muva-
fa'kati ile gere'kli gördüğü yerlerde yapı yapıl
masını menetmeye yetkilidir. 

Aynı müddet içinde izinsiz veya izine aykırı 
yapılmış yapılar belediyece yıktırılır. 

MADDE 12. — Bu kanun gereğince yapılan 
binaların 6188 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sindeki muafiyetten istifade edebilmeleri için 
mezkûr madde mucibince beyanname verilmesi 
şarttır. Ancak bu beyannameler, binaların hak 
sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay 
zarfında bankaca verilir. 

MADDE 13. — Maliye Vekâleti ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırıla
cak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gider
leri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

( S, Saj 

I Muvakkat J5. 

mez. Vârislerin taaddüdü halinde dahi bunlar 
için birden fazla bina yaptırılamaz. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins kereste Nafıa Vekâ
letinin isteği üzerine, civar orman işletmelerin
ce maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

MADDE 11. — Bu kanunun neşri tarihin-
: den itibaren âzami altı ay zarfında yeniden ya-
; pılacak imar plânı tasdik edilinceye kadar Ger

ze Belediyesi Nafıa Vekâletinin muvafakatiyle 
gerekli gördüğü yerlerde yapı yapılmasını me-

; netm'eye yetkilidir. 
Aynı müddet içinde izinsiz veya izne aykırı 

; yapılmış yapılar belediyece yıktırılır. 

MADDE 12. — Bu kanun gereğince yapılan 
binaların 6188 sayılı Kanunun 13 ncü ve 1837 
sayılı Kanunun 4 ncü maddelerindeki muafiyet
ten istifade edebilmeleri için mezkûr maddeler 
mucibince beyanname verilmesi şarttır. Ancak 
bu beyannameler binaların hak sahiplerine tes
limi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

MADDE 13. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak 
esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri Ma
liye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak işlerle gerekli istimlâkleri, kasabanın 
yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yap-, 
tırmak için lüzumlu her türlü masrafları 1 nci 
maddede yazılı ödenekten yapmıya Nafıa Vekili 
yetkilidir. 

MADDE 15. — Gerze'nin kadastrosu mahallî 
belediye tarafından seçilecek üç ehlivukuf ile ma
hallî tapu memuru ve bunlara katılacak lüzumu 
kadar fen elemanından müteşekkil bir heyetçe 
ve diğer işlere tercihan süratle yaptırılır. 

Bu heyetin yapacağı tesbit ve tanzim edeceği 
haritalar tapu siciline esas teşkil eder. 

thtilâÇar mahallî mahkemelerde hallolunur. 

MADDE 16. — Yangından zarar görenlere 
yardımda bulunmak üzere kurulan Gerze Felâ
ketzedeleri Millî Yardım Komitesiyle mahallî 
yardım komitelerine 1956 takvim yılı içinde mak
buz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar 

w : 115) 



Hü 

MADDE 14. — Birinci maddede sağlanan 
ödöneğin en çok bir milyon liralık kısmının 
bu işlerin yapılması için lüzumlu istimlâk ve 
diğer her türlü masraflara, yol, su ve kanali
zasyon tesislerine, o maddede yazılı ödeme şart
larına uymak üzere, sarf etmeye Nafıa Vekili 
yetkilidir. 

Bu yetkiye dayanılarak yapılan tesisler be
delsiz olarak belediyeye devredilir. 

MADDE 15. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 . I I . 1956 
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 

İktisat ve Ti. Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve înh. Vekili 
- II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
fi. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mu. Vekili 
N. Körez 

Ziraat ^Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

Muvakkat E. 
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna oldu
ğu gibi bunların Gelir ve Kurumlar vergileri 
mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir. 

1956 yılında bu yangından zarar görenlere 
tahsis edilmek üzere tertibedilen temsil, konser, 
ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf tutulur. 

MADDE 17. — 1956 malî yılı Bütçö Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Nafıa Vekâle
ti kısmındaki 741 nci faslında yer alan tahsisat
tan temin olunacak tasarruflarla Gerze'de 1956 
malî yılında bir hükümet konağı inşa olunur. 

MADDE 18. — 1 nci maddede kabul edilen 
ödenekten iki milyon lirayı geçmiyecek bir kıs
mını, Lül'eburgaz ve înece belediye sınırları için
deki su baskınından evleri yıkılmış veya hasar 
görmüş mülk sahiplerine borçlandırılmak veya 
hasarları tamir ettirilmek üzere Nafıa ve Maliye 
vekâletlerince müştereken hazırlıyacakları esas
lar dâhilinde sarf etmeye Nafıa Vekâleti yetki
lidir. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete gitfer. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S, Sayısı ; 115 ) 



Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

6 /7 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde za- f 
rar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /376) 

T. C. 
Başvekâlet 26. XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-258/4388 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve izmir'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararları
nın ödenmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 24. X I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerden zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi için hazırlanmış bulunan kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın 1 nci maddesi, 6/7 Eylül hâdiselerinde zarar görenlerin İcra Vekilleri Heyetince 
kabul edilecek esaslar dâhilinde tesbit edilecek zararlarının ödenmesi için hükümete yetki ver
mekte, 2 nci maddesi de bu tediyelerin Hazinece bir sene vadeli olarak çıkarılacak faizsiz bonolar 
ile de yapılabileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

3 ncü madde; zarar görenlere verilecek bu bonoların hâmilleri tarafından üzerinde yazılı vâde 
tarihinden itibaren bir sene zarfında hazineye ibraz edilerek muhteviyatı tahsil edilmediği tak
dirde hazine lehine müruruzamana uğrıyacaklarını hükme bağlamakta ve bu suretle mezkûr bo
noların bir an önce tedavülden kaldırılması maksadını istihdaf etmektedir. 

Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri ise meriyet tarihine ve bu kanunu icraya salâhiyettar makam
ların tesbitine mütaalliktir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. î/376 

Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

6/7 Eylül tarihinde istanbul ve İzmir'de vu-
kubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararları
nın ödenmesi hakkında kanun lâyihası, Hariciye 
Vekili ve Maliye mümessillerinin huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Hariciye Vekilinin geniş izahatı muvacehesin
de esbabı mucibede serdedilen hususlar encüme-
nimizce de muvafık mütalâa edildiğinden lâyiha, 
üyeden Çankırı Mebusu Asım Emrem'iri muha
lefetine karşı aynen ve ekseriyetle kabul «dildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

/ / . Koray 
Kâtip 

Kayseri 
H. Kurmel 

Bolu 
8. Baysal 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Seyhan 
M. Akçalı 

19.1.1956 

M. M. 
Afyon K. 

O. Talu 

Çankırı 
Muhalifim 

A. Emrem 
Giresun 
A. İzmen 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/376 

Karar No. 66 

26 .II . 1956 

Yüksek Reisliğe 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'
de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zarar
larının ödenmesi hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 26 . XII . 
1955 tarihli ve 71 - 258/4388 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Maliye Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Hariciye Vekili ve Maliye Vekâleti mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edilmiştir. 

Kanun lâyihası, 6/7 Eylül 1955 tarihinde İs
tanbul ve İzmir'de vukubulan müessif hâdiseler
den zarar gören hakiki ve hükmi şahısların İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilecek esaslar dâhi
linde tesbit edilecek zararlarını ödemek için Hü
kümetin mezun kılındığını ve bu ödemelerin Ma
liye Vekâletince verilecek bir sene vadeli faizsiz 
Hazine bonolariyle de yapılabileceğini âmir hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

6/7 Eylül hâdiselerinde zarar gören vatan
daşlarımızın zararlarını karşılamak maksadiyle 
hazırlanmış bulunan kanun lâyihası üzerinde ce
reyan eden müzakerelerden sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha müstacelen ve tercihan görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Bu M. M. 

Tokad 
ö. Sunar 

Antalya 
A. Tokuş 
Çorum 

Muhalifim 
Y. Gürsel 

Reis V. 
Kırklareli 
•§. Bakay 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Halûk Timurtaş 
Aydın 
Z. JJray 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Çankırı 
T. Uygur 
Gazianteb 
E. Cenani 
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îçel İstanbul 
î . Gürgen N. Âli Sav 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Konya Konya Muğla 

M. Bağrıaçık R. Birand N. Poyrazoğlu 
Niğde Ordu Ordu 

-A. İV. Kadıoğlu R. Aksoy S. İşbakan 

Rize 
5". Agun 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Trabzon 
/ . Şener 

Seyhan Siird 
S. Ban B. Erden 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de 
Vukubulan Hâdiselerde Zarar Görenlerin Zarar

larının ödenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6/7 Eylül 1955 tarihinde İs
tanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar 
gören hakiki ve hükmi şahısların İcra Vekilleri 
Heyetince kabul edilecek esaslar dairesinde tes-
bit edilecek zararlarını ödemeye hükümet mezun 
kılınmıştır. 

Devlet Vekili 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeme
ler Maliye Vekâletince verilecek bir sene vadeli 
ve faizsiz Hazine bonolariyle de yapılabilir. 

MADDE 3. — Vâdesi geldiği tarihten itiba
ren bir sene zarfında tediyeye ibraz edilmiyen 
bonalar Hazine lehine müruruzamana uğrar. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . X I I . 1955 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. Beng.ü 

Millî Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve İnh. Vekili 
fi. Hüsman 

Münakalât Vekili 
^4. Demir er 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mu. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

İşletmeler Vekili 

— ı I I 
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Devre : X I A A 
içtima 2 S. S A Y I S I : \ H 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların ver
gi muafiyeti ve bu zararlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 
299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında kanun lâyihası ile Afyon Ka-
rahisar Mebusu Rıza ÇerçeFin, 5421 sayılı Gelir ve 5422 sayılı 
Kurumlar vergileri kanunlarına muvakkat birer madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

, (1/367, 2/156, 157) 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında kanun lâyihası 

(1/367) 

mr T. c. ' "•' 
- Başvekâlet •.Çf*' *\ 17. XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar ' 'i*. * 
Tetkik Dairesi , ^ ^ ^ ^ f 

Sayt : 71-225/4103 , Uv. , ş ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisli|ine 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zarar
lar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında Maliye Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1956 tarihinde 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesi ile birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar* 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

istanbul ve İzmir'de 6 Eylûi 1955 gününü 7 Eylül 1955 gününe bağlıyan gece vukubulan hâdise
lerde zarar gören vatandaşların bu zararlarının en kısa bir zamanda telâfisini temin etmek maksa-
diyle birçok vatandaşların bunlara yardım ve bağışlarda bulundukları veya bulunmak istedikleri gö
rülmektedir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 74/2 ve 14/6 ncı maddeleri hükümleriyle, mükellef tara
fından ancak menafii umumiyeye hadim cemiyetlere yapılan bağış ve yardımlardan beyannamede 
gösterecekleri gelirlere nazaran muayyen bir miktarının (Gelir Vergisinden % 5, Kurumlar Vergi
sinden 5 000 lirayı aşmamak üzere % 1) vergi dışı bırakılması maksadiyle -matrahtan düşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Diğer taraftan, 797 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı Kanunla muaddel 
1 nci maddesi hükmü mucibince bu kabîl bağış ve yardımlar vergi mevzuuna alınmış ve mevcut mu
afiyet ve istisna hükümleri haricinde bırakılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla 6/7 Eylül tarihinde zarar görenlere yapılacak bağış ve yardımların miktarı ne olursa 



olsun, yukarda anılan hükümler haricinde bırakılarak tamamının bağış ve yardım yapanlar tarafın
dan Gelir veya Kurumlar vergileri matrahlarından tenzil ve Veraset ve İntikal Vergisinden istisna 
edilmesinin ve bunların diğer her hangi bir resim veya harca tâbi tutulmamalarının, bağış ve yardım
ların miktar ve şümulünün genişletilmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmüş ve bu maksatla 
lâyihaya gerekli (hükümler (konulmuştur. 

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununda mevcut ve yangın, su basması deprem gibi tabiî âfetler 
dolayısiyle emtia ve amortismana tâbi iktisadi kıymetlerde vukua gelen hasar ve zayiatın, vergi mat-
rahlarmın tesbitinde nazara alınmasını temin eden hükümlerin, 6/7 Eylül hâdiselerinin emtia ve meZ" 
(kur kıymetlerde tevlidettiği zayiat ve hasarlara da tatbikini mümkün kılmak için hüküm konulmuş, 
bundan başka uğradıkları zarar ve hasar dolayısiyle kendilerine bağış ve yardımlarda bulunulanların, 
ıbu bağış ve yardımları Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutacakları defterlere kaydetmelerini 
temin edecek bir hüküm de ayrıca lâyihada derpiş olunmuştur. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/367 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere ya
pılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu za
rarlar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 
299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında kanun 
lâyihası, ilgili vekâlet mümessillerinin iştirakiy
le encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni 

Amasya 
H. Koray 

.Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 

Reisi 

Bolu 
S. Baysal 

Giresun Mardin 
A. îzmen A. 

Seyhan 
M. Akçah 

Kalav 

M. M. 
Afyon K. 
0. Talu 

Çankırı 
A. Emrem 

Samsun 
Ş. Uluçay 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

K. Ozh,m 

& . I . 1956 
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Afyon Karahîaar Memusu Rıza Çerçel'in, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununa murakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifim 
ilişik olarak takdim kılınmıştır. Kanuniyet kesbetmesi hususunda gereken muamelenin ifasına mü
saade buyuruİmasını saygılarımla rica ederim. 

Afyon Mebusu 
Rıza Çerçel 

ESBABI MUCİBE 

6/7 Eylül hâdiselerinde zarar görenlerde zararlarının telâfisi maksadiyle yapılan teberru ve 
yardımların 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile masraf indirimi olarak gelirin yüzde beşi geçme
mesi iktiza etmektedir. 

Bu hal vatandaşlarımızı arzu ettikleri şekilde yardıma imkân bırakmadığından mevcut takyi-
datı bu hâdiseye münhasır olmak üzere bertaraf edecek muvakkat bir madde eklenmesine zaruret hâ
sıl olmuş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 2/156 

Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Afyon Karahisar. Mebusu Rıza Çerçel'in, 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, alâkalı ve
kâlet mümessilerinin iştirakiyle encümenimizde 
müzakere edildi. 

Kanun teklifinin esbabı mucibesinde ileri sü
rülen hususlar encümenimizce de yerinde görül
düğünden, kanun teklifi aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Ankara 

M. Tarkan 
Bolu 

8. Baysal 

17 .XII. 1955 

Çoruh 
T. Gümüşel 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 

İmzada Bulunamadı 

M. M. Kâtip 
Afyon K. Kayseri 
O. Talu E. Kurmel 

Çankırı 
A. Emrem 

İmzada bulunamadı 
Giresun 
A. îzmen 
Seyhan 

Mustafa Akçah 
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AFYON KARAHÎSAR MEBUSU RIZA 
ÇERÇEL'İN KANUN TEKLİFİ 

5421 sayth Gelir Vergisi Kanununa Muvakkat 
Bir Madde Eklenmesine dair kanun lâyihast 

MADDE 1. — 5421 sayüı Gelir Vergisi Ka
nununa aşağıdaki muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 6/7 . IX . 1955 ta
rihinde vukua gelen hâdiselerden mutazarrır 
olanlara zararlarının telâfisi maksadiyle dağıtıl
mak üzere miktarı ne olursa olsun makbuz mu
kabilinde bu maksatla kurulan teşekküle yapı
lan teberru ve yardımları mükellefler 5421 say ılı 

Gelir Vergisi Kanununun 74 ncü maddesindeki 
kayıtlara tâbi olmaksızın yıllık beyanname ile 
bildirecekleri gelirlerden indirim yapabilirler. 

MAÖDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Vekili yürütür. 

Afyon K. Mebusu Rıza Çerçel'in, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/157) 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki 'kanun 
teklifim ilişik olarak ıtakdim kılınmıştır. Kanuniyet kesbetımesi hususunda ıgereken muamelenin 
ifasına müsaade duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Afyon Mebusu 
Rıza Çerçel 

ESBABI MUCİBE 

6/7 Eylül 1956 hâdiselerinde zarar görenlere zararlarının telâfisi maksadiyle yapılan teberru 
ve yardımların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yüzde biri ve her halde beş bin lirayı geçme 
mesi iktiza etmektedir. 

Bu lıal vatandaşlarımızı arzu ettikleri şekilde yardıma imfeâh bırakmadığından mevcut takyida-
ti (bu hâdiseye münhasır olmak üzere bertaraf edecek muvakkat bir madde eklenmesine zaruret 
hâsıl olmuş ve bu maksatla ilişik (kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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— 5 — 
Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 2/157 

Karar No.8 

17 , XII . M55 

Yüksek Reisliğe 

Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, alâ
kalı vekâlet mümessillerinin iştirakiyle Encüme
nimizde müzakere edildi. 

Kanun teklifinin esbabı mucibesinde ileri sü
rülen hususlar Encümenimizce de yerinde görül
düğünden, kanun teklifi aynen ve mevcudun it-
tifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi 

Ankara 
M. Tarhan 

Bolu 
H. Baysal 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 

İmzada Bulunamadı 

M. M. 
Afyon K 
O. Tulu 

Kayseri 
H. Kurmel 

Çankırı 
A. Emrem 

İmzada Bulunamadı 
Giresun 

Â. îzrnen 
Seyhan 

Mustafa Akçalı 

AFYON KARAHİSAR MEBUSU RIZA 
ÇERÇEL'İN KANUN TEKLİFİ 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa aşağıdaki muvakkat madde eklenmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE — 6/7 . IX . 1955 
tarihinde vukua gelen hâdiselerden mutazarrır 
olanlara zararlarının telâfisi maksadiyle dağıtıl
mak üzere, miktarı ne olursa olsun makbuz mu
kabilinde bu maksatla kurulan teşekküle yapılan 
teberru ve yardımları mükellefler 5422 sayılı Ku 
rumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesindeki 
kayıtlara tâbi olmaksızın kurum kazancının tes-
bitinde hasılattan indirebilirler. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

MADDE 3. 
Vekili yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

Bu kanun hükümlerini Maliye 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 26 .II.1956 

Esas No. 1/367, 2/156, 2/157 
Karar No. 67 

Yüksek Reisliğe 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere ya
pılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zarar
lar dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 
ncu maddelerinin tatbiki hakkında Maliye Vekâ
letince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
17 . X I I . 1955 tarihli ve 71 - 225/4103 sayılı tez
keresi ile gönderilen kanun lâyihası ve Afyon 
Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in aynı mevzua 
mütaallik 2/156 ve 157 sayılı kanun teklifleri ile 
Maliye Encümeni mazbataları encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Hariciye Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tevhiden tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın gerekçesinde yazılı mucip sebepler 
encümîenimizce yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve kanun lâyihası hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
H. îmre Ş. B'akay S. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir Antalya 

M. Halûk Timurtaş A. Tokuş 
Aydın Çankırı Eskişehir 

Z. TJray T. Uygur A. Potuoğlu 

Gazianteib İçel 
E. Cenani I. Gürgen 

imzada bulunamadı 
istanbul Konya 

N. Âli Sav M. Bağnaçık 
İmzada bulunamadı 

Konya Muğla Niğde 
R. Birana N. Poyrazoğlu :Â. N. Kadıoğlu 

Ordu Ordu Rize 
R. Aksoy 8. Isbakan H. Agun 

Seyhan Siird Tekirdağ 
S. Ban B. Erden Z. Erataman 

Tökad Trabzon 
O. Sunar S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Yozgad 
/. Şener D. Akbel 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

6/7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapıla
cak yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu 
maddelerinin tatbiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Uelir veya Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından 7 . I X . 1955 tarihinden 
31 . XII . 1955 tarihine kadar makbuz karşılı
ğında «6 Eylül hâdiselerinde zarar görenlere 
Yardım Komitesi» ne yapılmış ve yapılacak ba
ğış ve yardımlar yıllık beyanname ile bildirile
cek gelirlerden ve kurum kazançlarından indi
rilebilir. 

MADDE 2. — 6/7 Eylül hâdiseleri sırasında 
zayi olan veya hasar gören emtia ve amortisma
na tâbi iktisadi kıymetler hakkında, 5432 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 260 ve 299 ncu madde
leri hükümleri tatbik olunur. 

Mükellefler temin ettikleri yardımları, uğra
dıkları hasar ve zarar karşılığı olarak, Vergi 
Usul Kanununa göre tutmaya mecbur oldukla
rı defterlerinde gösterirler. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı komi
teye hakiki ve hükmi şahıslar tarafından vâki 
olacak bilûmum bağışlar ile mezkûr komitenin 
6/7 Eylül hâdiselerinde zarar görenlere yapaca
ğı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisi ile re
sim ve harçlardan müstesnadır. 

MADDE 5. — Bu kanunu icraya Maliye W 

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

kili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Veküi ve 
Hariciye V. V. 

F. R, Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

29 . XI . 1955 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

M. Sarol * 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışına Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. AğaoğİM 
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